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مقدمة
ميثل كتاب جغرافية م�سر وحو�ض النيل، لبنة مهمة فى تكوينك املعرفى والوجداين، 

وذلك بحكم عنوانه وما يعر�سه من مو�سوعات، حيث تعد معرفتك بجغرافية حو�ض النيل 

ووطنك م�سر، من قواعد معرفتك الأ�سا�سية التى يقوم عليها بقية البنيان، فاإذا ما عرفتها 

جيدا، تدفقت م�ساعرك نحوها، وو�سعتها فى نف�سك فى اأعلى مكان، ويهدف اجلمع بني م�سر 

وحو�ض النيل فى كتاب واحد اإىل تنمية وعيك مبا يربط بينهما من اأطر الرتباطات، وما 

يجدر بك فى هذه املرحلة  اأن تتفهمه من وحدة حو�ض النيل برمتها، وما ميكن اأن حتققه من 

قوة فى عامل ت�سوده الأطماع، وتقدم القارة الأوربية اأبرز مناذج القوة فى الع�سر احلديث، 

وهذا ما بذلنا اجلهد فيه لتحقيق هذه الأهداف فى �سياق معرفى ومنهجى يحقق لك الفهم 

واملتعة وال�ستيعاب، وينمى عندك مهارات البحث والطالع، والقدرة على قراءة اخلرائط 

والأ�سكال، ويحتوى كل ف�سل على جمموعة متنوعة من الأن�سطة والتدريبات التى ت�ساعد 

على حتقيق الأهداف املرجوة من الكتاب.

وينق�سم الكتاب اإىل ق�سمني على النحو التايل:

اأوًل: جغرافية  حو�ض النيل.

ثانًيا: جغرافية م�سر.

»حو�ض  العام  الإطار  بني  متدرج  �سياق  فى  املو�سوعات  تنوع  ال�سابق  التق�سيم  ويحقق 

النيل« اإىل اخلا�ض »م�سر« ومنها اإىل اأمثلة اأخرى داخل الإطار، وكما تعرف فاإن حو�ض النيل 

ي�سغل منطقة متميزة متتد من املنطقة ال�ستوائية املرتفعة بني دول غري عربية اإىل مناطق 

منخف�سة نحو ال�سودان وم�سر التى تعترب دول عربية، ومتثل الوحدة اجلغرافية فى هذه 

املتو�سط  للبحر  ال�سماىل  وال�ساحل  الإفريقية  القارة  املرتامية بني و�سط  املكانية  القاعدة 

فوق م�ساحة مت�سلة تبلغ 2.9 مليون كم2 اأو حواىل 10% من م�ساحة القارة الإفريقية دون 

انقطاع، متنوعة اخل�سائ�ض الطبيعية بوجه عام.

اأهمية  و�سرح  خ�سائ�سها  باأهم  ويحيط  احلبيبة  بالدنا  م�سر  الكتاب  هذا  يتناول  كما 

موقعها اجلغرافى فى العامل، فهى عند ملتقى قارتى اآ�سيا واإفريقيا ومفرق بحرين كبريين 



التجارة  بحر  »البحرالأحمر«  والآخ��ر  والثقافات  احل�سارات  بحر  املتو�سط«  »البحر  هما 

العظيم.

درا�سة  يتابع  كما  الطبيعية،  مواردها  واأهم  ومناخها،  وت�ساري�سها  م�سر  �سطح  وي�سف 

القت�سادية  احلياة  يتناول  ثم  خ�سائ�سهم  واأهم  احلديث  الع�سر  فى  ال�سكان  ومنو  توزيع 

ب�سفة عامة، مما يعطى �سورة عامة لبالدنا.

جلنة التعديل



الأهداف العامة ملقرر جغرافية م�صر وحو�ض النيل

فى نهاية هذا املقرر ينبغى اأن يكون الطالب قادرًا على اأن :

1- يتتبع التحديد الطبيعى حلو�ض النيل على اخلريطة.

2- يحلل التحديد ال�سيا�سى حلو�ض النيل.

3- يوؤيد اأهمية التعاون بني دول حو�ض النيل.

4- ي�سنف اأهم الظاهرات الت�ساري�سية حلو�ض النيل.

5- يتتبع الو�سف العام ملجرى النيل على خريطة لنهر النيل.

6- يقدر عظمة اخلالق �سبحانه وتعاىل فى جريان النيل.

7- يقارن بني الأق�سام الت�ساري�سية املختلفة حلو�ض النيل.

8- يدلل على اأهمية املحافظة على ماء النيل.

9- يوقع البيانات على خريطة »حو�ض النيل - م�سر«.

10- ي�ستنتج املعلومات من القواعد اجلغرافية العامة.

11- يحلل الر�سوم والأ�سكال التو�سيحية.

12- يحدد اأهم م�سادر مياه النيل.

13- ي�ستنتج اأثر البخر وامل�ستنقعات على ماء النيل.

14- يقدر جهود الإن�سان فى التحكم فى مياه النيل.

15- يربهن على اختالف امل�سكالت بني دول حو�ض النيل.

16- يحدد اأهم خطوات ومالمح اأزمة دول حو�ض النيل.

17- يحلل الظروف الطبيعية والب�سرية مل�سر.

18- ي�ستنتج اأثر الظروف الطبيعية والب�سرية على �سخ�سية م�سر.

19- مييز بني اأبعاد امل�سكلة ال�سكانية وطرق عالجها.

20- يف�سر اأثر امل�سكلة ال�سكانية على تنمية املوارد القت�سادية.

21- يقدر اأهمية الن�ساط ال�سياحى فى م�سر.

22- يعدد العوامل امل�سئولة عن امل�سكالت القت�سادية الأ�سا�سية واحللول املقرتحة لها.

23- يقدر عظمة اخلالق �سبحانه وتعاىل فى خلق املوارد الطبيعية.

24- يتفق على اأهمية املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها.

25- يحلل اجلداول والر�سوم البيانية وحتويلها اإىل �سور اأخرى.
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الف�صل 
الأول

الدرا�صة الطبيعية حلو�ض النيل

حتديد حو�ض نهر النيل

ثانيااأوال:

التحديد 

الطبيعى »املائى« 

حلو�ض النيل

التحديد 

ال�سيا�سى

الأهداف

اأن يكون  الف�سل يتوقع  نهاية هذا  فى 

الطالب قادًرا على اأن:

- يقارن بني نهر النيل واالأنهار االأخرى.

- يحدد اأهم �سمات نهر النيل.

- يقارن بني االأحوا�ض النهرية واملنخف�سات.

- يوقع على خريطة احلدود الطبيعية 

حلو�ض النيل.

عر�سيا  واآخر  طوليا  قطاعا  ير�سم   -

لنهر النيل.

حلو�ض  ال�سيا�سى  التحديد  يعرف   -

النيل.

الق�صايا املت�صمنة

- الرتابط بني دول حو�ض النيل

- ح�سن اجلوار
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الدرا�صة الطبيعية حلو�ض النيل

�سطح  اأنهار وبحريات فوق  العذبة اجلارية من  املياه  اأنواع  لكل  الرئي�سي  امل�سدر  االأمطار  مياه  تعد 

حيث  االأر�ض  �سطح  ت�سكيل  فى  اإ�سهامًا  اجليومورفولوجية  العوامل  اأكرث  االأنهار  وتعترب  االأر�ض. 

البحريات  فتتكون  باملياه  املنخف�سات  متلأ  كما  والرت�سيب،  والنقل  النحت  طريق  عن  بت�سكيله  تقوم 

وامل�ستنقعات. 

يجرى فى م�سرنا نهر النيل اأطول اأنهار العامل حيث يبلغ طوله 6670 كم ، وي�سري فى حمور جنوبى 

�سماىل. وميتد من دائرة عر�ض 30 َ 3 ْ جنوبا حتى 36 َ 31 ْ �سماال ليقطع اكرث من 35 ْ درجة عر�سية ، 

وهى �سفة فريدة ال جندها فى اأى نهر اآخر فى العامل .

بذلك  ويعد  االإفريقية  القارة  م�ساحة  10%من  نحو  اأى  كم2  مليون   2.9 حو�سه  م�ساحة  وتبلغ 

الظاهرة اجلغرافية الكربى البارزة التى تت�ساءل بجانبها كل ظاهرة جغرافية. 

معلومة اإثرائية : تبلغ م�ساحة الدول التى يجرى فيها نهر النيل 8.9 مليون كم2

- حو�ض النهر :

ي�سم حو�ض النهر جميع االأرا�سى التى يجرى فيها النهر وروافده التى تنحدر نحو واديه بحيث 

تن�سرف مياه اأمطاره اإليه، كذلك تلك التى تروى مبائه، وميكن اأن ي�ساف اإىل حو�سه جميع االأقاليم 

العام متجها نحو  التى ت�سمها حدوده الطبيعية حتى ولو كان بع�سها خاليًا من املطر مادام انحدارها 

جمراه. 

وال بد من التمييز فى الدرا�سة بني حتديد حو�ض اأى نهر من الناحية الطبيعية )الفزيوجرافية( 

على اأنه اأحد االأ�سكال االأر�سية وحتديده �سيا�سيًا طبًقا للدول التى تقع فى حو�سه ومير فيها جمراه 

وت�ستفيد من مياهه ب�سكل اأو باآخر )�سكل )1( حو�ض النيل( ومن ثم ميكن حتديد حو�ض نهر النيل من 

جانبني :-

اأوال :  التحديد الطبيعى اأو املائى                ثانيا : التحديد ال�سيا�سى .

اأواًل : التحديد الطبيعى اأو املائى حلو�ض نهر النيل 

يعرف احلو�ض طبيعيًا اأو ت�ساري�سيًا باأنه :-

االأ�سكال  وتاأخذ  اجلوانب  جميع  من  املرتفعات  بها  يحيط  التى  املن�سوب  املنخف�سة  االأر�ض         

احلو�سية طبيعًيا ب�سفة عامة �سكل الدائرة املقعرة اأو �سكل حرف )U(  اأو �سكل حرف )V( ، فى حني 

اأن املنخف�سات لي�ست لها �سكًل حمددًا بل قد تاأخذ اأحيانًا هذا ال�سكل ولكن ب�سورة تقريبية.

ون�ستنتج من هذا التعريف اأن املياه ال�ساقطة على املرتفعات املحيطة باالأرا�سى املنخف�سة تتجه من 
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املرتفعات وتهبط اأو تن�سرف فى املنخف�سات فى اجتاه قاع احلو�ض وتتميز االأحوا�ض النهرية باأن لها 

خمرجا للمياه )م�سب( وتن�سرف املياه ت�سريًفا خارجًيا اأو داخلًيا.

الت�صريف اخلارجى : فيه ينتهى النهر اإىل بحر اأو حميط مثل نهر النيل .

الت�صريف الداخلى :  فيه ينتهى املاء اإىل :

اأ -  بحر مغلق: مثل نهر االأردن الذي ي�سب فى البحر امليت،  نهر الفوجلا فى بحر قزوين.       

ب- بحرية مغلقة : مثل االأنهار التى ت�سب فى بحرية ت�ساد .

جـ- تن�ساح املياه على �سطح االأر�ض عند خمرج النهر فى �سكل دلتا في�سية تزرع بعد جفافها مثل: 

دلتا خور القا�ض وخور بركة بال�سودان اأوتت�سرب املياه اإىل باطنها .

حدود نهر النيل 

حلو�ض نهر النيل حدود طبيعية اأو مائية ) هيدرولوجية ( توجد عند اأطرافه قد تكون بعيدة اأو 

قريبة من جمراه وهى عادة جبال اأو تلل مرتفعة تف�سل ما بني حو�سه بروافده وجداوله وبني حو�ض 

نهر اأو اأنهار اأخرى جماورة له وت�سمى بخط تق�سيم املياه ٭.

احلدود الغربية 

يبداأ احلد الغربى حلو�ض النيل من جنوب بحرية فيكتوريا ثم تتجه احلدود اإىل اجلنوب الغربى 

املائى  الفا�سل  التى ت�سب فى بحرية فيكتوريا ويجتاز  الروافد  واأهم  اأطول  نهر كاجريا  اأعاىل  لت�سمل 

االأخدود الغربى متتبًعا قمم جبال موفمبريو، ومنها تنحدر جمار مائية نحو اجلنوب لت�سب فى بحرية 

كيفو فى حو�ض الكونغو .

الغربى  الغربية للأخدود  ليتبع احلافة  الغرب  بانحراف نحو  ال�سمال  اإىل  الفا�سل بعد هذا  ويدور 

الطبيعى  الغربى  احلد  لياأخذ  الغربى  ال�سمال  جهة  ينحرف  ثم  األربت.  لبحرية  ال�سمالية  النهاية  حتى 

املائى حلو�ض نهر النيل ويوا�سل �سريه �سمااًل عرب خطوط  تق�سيم املياه بني النيل �سرًقا ) روافد بحر العرب 

وبحر الغزال ( وبني روافد نهر الكونغو فى الغرب . ثم يدور مع املرتفعات التى تف�سل نهر �سارى عن بحر 

العرب بعدها يتبع غرب جبال النوبا ثم يتجه نحو ال�سمال ال�سرقى فى ال�سودان الغربى ليقرتب من النيل 

عند ثنية النيل النوبى الكبرية لي�سري �سمااًل اإىل ال�سرق من منطقة الواحات فى �سحراء م�سر الغربية 

حيث ي�سري فى خط �سبه م�ستقيم لي�سم الفيوم حتى غرب االإ�سكندرية على �ساحل البحر املتو�سط .

٭ خط تق�سيم املياه : املنطقة التى تف�سل بني حو�سني متجاورين وهى اأرا�سى مرتفعة املن�سوب عن احلو�سني.
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�سكل ) 1 (

حو�ض النيل
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احلدود ال�صرقية 

يبداأ احلد ال�سرقى حلو�ض النيل من جنوب بحرية فيكتوريا ويتجه �سمااًل ملتزمًا- اإىل حد كبري- 

املياه بني حو�ض  ال�سرقى فى تنزانيا وكينيا وهى املحددة خلطوط تق�سيم  احلافة الغربية للأخدود 

النيل واالأحوا�ض االأخرى املجاورة له، ثم يغري اجتاهه نحو ال�سمال ال�سرقى وي�سمل ال�سطر االأكرب من 

ه�سبة احلب�سة ) اإثيوبيا ( متتبعًا احلافة الغربية للأخدود ال�سرقى .

وعندما يقرتب من مدخل البحر االأحمر اجلنوبى، يدور فى قو�ض كبري اإىل ال�سمال الغربى ملتزما 

اإىل حد كبري احلافة الغربية للأخدود ال�سرقى فى اأريرتيا وال�سودان وم�سر مع ا�ستثناءات قليلة اأهمها 

حو�ض خور بركة فى �سرق ال�سودان الأن مياهه ال تن�سرف اإىل النيل ولكن تتجه نحو البحر االأحمر. 

 . ويتابع �سريه �سمااًل لي�سمل االأجزاء ال�سمالية من �سبه جزيرة �سيناء .

هذا هو التحديد الطبيعى والهيدرولوجى ) املائى ( حلو�ض نهر النيل .

القطاع الطوىل والعر�سى لنهر النيل 

القطاع الطوىل لنهر النيل :

    عبارة عن منحنى ) مقعر( يبداأ من اأق�سى ارتفاع للنهر عند املنبع وياأخذ فى االنحدار التدريجى 

اأى فى اجتاه جريان املياه حتى امل�سب وهو اأقل من�سوب للحو�ض. ويكاد يتم�سى هذا مع االنحدار العام 

لقارة اإفريقيا، ويكفى هذا االنحدار الإعطاء مياه النهر �سرعته وجريانه على طول جمراه، اإال اأن القطاع 

ا واحًدا بل عدة اأحوا�ض متلحمة ت�سرف مياهها اإىل جمرى كبري ولذا  الطوىل لنهر النيل ال ميثل حو�سً

تكرث باأجزائه ال�سلالت واجلنادل التى تعرت�ض جمراه.  ) �سكل ) 2( القطاع الطوىل لنهر النيل ( .

وتظهر اأهمية القطاع الطوىل لنهر النيل فى اأنه يو�سح مدى ُبعد اأو قرب الروافد والبحريات عن 

امل�سب وم�ستوى انحدار الروافد. 

القطاع العر�سى لنهر النيل :-

ميثله منحنى يبداأ من ارتفاع اأحد اجلوانب وينحدر اإىل قاع النهر، ثم ياأخذ فى االرتفاع التدريجى 

مرة اأخرى حتى ي�سل اإىل اأق�سى ارتفاع فى اجلانب االآخر، وهذه ال�سورة جتدها فى اأى مو�سع عر�سى 

للنهر اأو حو�سه وي�سمى هذا االنحدار اجلانبى ) بالوادى ( ويختلف ات�ساعه من مكان اإىل اآخر على طول 

جمرى النهر وواديه، كما اأنه فى بع�ض االأماكن يت�سع فى جانب وي�سيق فى اجلانب االآخر .

وتتبلور اأهمية القطاع العر�سى لنهر النيل فى اأنه يو�سح مدى ات�ساع الوادى، وقرب اأو ُبعد حدود 

احلو�ض عن املجرى، وم�ستوى انحدار االأر�ض نحو املجرى. 
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�سكل 2 : قطاع طوىل لنهر النيل اثناء الفي�سان  

ثانيًا : التحديد ال�صيا�صى 

فيق�سد به تلك الدول التى يخرتقها النهر وتقع فى حو�سه ولها م�سلحة فى مياهه واال�ستفادة منها 

ويبلغ عددها اإحدى ع�سرة دولة وهى م�سر ، ال�سودان ، جنوب ال�سودان ، اأريرتيا ، اإثيوبيا ، اأوغندا ، 

كينيا ، رواندا ، بوروندى ، تنزانيا ، الكونغو الدميقراطية )زائري( وتعرف با�سم دول االأندوجو .

واإذا اأردنا ترتيب هذه الدول بح�سب مدى اعتمادها على النهر جند اأن م�سر تاأتى فى املقدمة تليها 

ال�سودان وجنوب ال�سودان ثم اأوغندا ، اأما بقية الدول فاعتمادها على النهر حمدود مثل كينيا وتنزانيا 

والكونغو الدميقراطية)زائري(. 

م�ساحة دول حو�ض النيل اأكرب من م�ساحة احلو�ض نف�سه الأن جزًءا كبرًيا من م�ساحة هذه الدول 

يخرج من التحديد الطبيعى له. وهذه الظاهرة تربز فى املنابع اال�ستوائية فبحرية فيكتوريا ي�سرتك 

فيها ثلث دول وهى تنزانيا واأوغندا وكينيا، اأما املنابع اال�ستوائية االأخدودية وت�سمل بحريات اإدوارد 

امل�ساركة  ولهذه  وزائري،  وتنزانيا  وكينيا  اأوغندا  بني  م�سرتكة  وهى  األربت،  وبحرية  ال�سمليكى  ونهر 

انعكا�ساتها ال�سيا�سية واالقت�سادية التى تفر�ض تن�سيًقا بني دول احلو�ض فى ال�سيا�سات املائية.

اأما املنابع ال�سيفية اأو املو�سمية فاأمرها خمتلف ذلك الأن هذه املنابع تقع كلها حتت �سيطرة �سيا�سية 

ال�سيفية  النيل  لروافد  الو�سطى  املجارى  من  واأجزاء  العليا  املجارى  ت�سقها  حيث  اأثيوبيا  هى  واحدة 
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الرئي�سة.

واأما فى القطاع الغربى فيقع الفا�سل املائى فى مديرية دارفور فى ال�سودان عند جبل مرة، ومنه 

تنحدر بع�ض االأودية نحو اجلنوب اإىل ت�ساد وبهذا ت�سبح جماريها العليا فى جنوب ال�سودان وجماريها 

م�سكلت فى  اأى  لي�ست هناك  االأدنى  النيل  وادى  �سمااًل فى  ال�سودان  وراء  وفيما  الدنيا خارج حدوده، 

حققت  وال�سودان  م�سر  بني  النيل  مياه  اتفاقية  هناك  اأن  بل  وال�سيا�سية  املائية  احلدود  بني  العلقة 

الوحدة املائية بينهما، وجعلتهما يتحدثان ب�سوت واحد اأمام اأى دولة اأخرى فى �ساأن مياه النيل .

  درا�صة لت�صاري�ض حو�ض النيل وو�صف عام ملجرى النهر :

يجرى النيل من منطقة ذات مطر غزير اإىل منطقة جرداء عدمية املطر �سديدة احلرارة ، فكلما 

جرى النيل خطوة نحو م�سبه اأفقده ذلك جزًءا من مائه ، اإًذا فمياهه اآخذة فى التناق�ض كلما اجتهنا 

نحو امل�سب وبذلك فهو يختلف عن االأنهار االأخرى حيث اأن ماء اأكرث االأنهار فى حو�سها االأدنى اأكرث منه 

فى حو�سها االأعلى ب�سبب ما تت�سلمه من مياه عن طريق الروافد التى تت�سل بها اأثناء جريانها.

كما يختلف النيل عن �سائر اأنهار العامل من حيث تق�سيم جمراه اإىل االأق�سام الثلثة املعروفة لدى 

اجلغرافيني بخوا�سها ومميزاتها وهى :

)1( احلو�ض االأعلى : بخوا�سه اجلبلية الوعرة و�سيق جمراه و�سدة انحداره و�سلالته .

)2( احلو�ض االأو�سط : حيث يعتدل النهر فى قوته و�سرعته وات�ساعه .

)3( احلو�ض االأدنى : يبطىء ويت�سع جمراه وتكرث تعاريجه وين�ساب فى �سهول في�سية .

وخروج النيل عن هذه القاعدة مرجعه عدم تطوره كنهر واحد من جمراه اإىل م�سبه، بل اأن اأجزاء 

منه قد تكون كل منها على حدة م�ستقلة عن االأجزاء االأخرى، ثم حدث بعد ذلك اأن ات�سلت االأجزاء 

بع�سها بالبع�ض االأخر وكونت نهًرا واحًدا، ولذا تبدو مظاهر ال�سيخوخة على بع�ض اأجزائه بينما تبدو 

مظاهر ال�سباب على موا�سع اأخرى فى حو�سه االأدنى .

وميكن القول ب�سفة عامة اأن اأجزاء النيل التى تكرث فيها اجلنادل واخلوانق وال�سلالت هى احللقات 

حديثة التكوين التى و�سلت بني االأحوا�ض القدمية ذات ال�سفة النا�سجة.

وميكن تق�سيم حو�ض نهر النيل وجمراه اإىل االأق�سام التالية من حيث الت�ساري�ض وو�سف املجرى 

اإىل :

)1( املنابع اال�ستوائية ) ه�سبة البحريات اال�ستوائية ( .
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)2( اأعاىل النيل ) اأحوا�ض بحر اجلبل وبحر الزراف وبحر الغزال ( .

)3( املنابع احلب�سية ) ه�سبة احلب�سة ( .

)4( النيل النوبى ) من اخلرطوم اإىل ال�سودان ( .

)5( وادى النيل االأدنى اأو النيل فى م�سر ) من اأ�سوان اإىل امل�سب(.

وفيما يلى و�سف للت�ساري�ض وجمرى النيل فى كل ق�سم من هذه االأق�سام اخلم�ض على حده.

اأواًل : املنابع اال�ستوائية )ه�سبة البحريات اال�ستوائية(  �سكل )4(

البحريات  ه�سبة  م�ساحة  تبلغ 

االإ�ستوائية نحو 355 األف كم2، ويطلق 

يبلغ  اإفريقيا(حيث  )�سقف  ا�سم  عليها 

�سطح  فوق  م   1500 ارتفاعها  متو�سط 

البحريات  من  كبري  عدد  وبها  البحر، 

منها  خم�ض تت�سل بالنيل، وتنق�سم اإىل 

نوعني بحريات اأخدودية وهى الواقعة 

بحريات  وهى  الغربى  االأخدود  و�سط 

وبحريات  واألربت(  وجورج  )اإدوارد 

من  منخف�سات  فى  واقعة  انخفا�سية 

هذا  ومن  املياه،  فيها  جتمعت  االأر�ض 

النوع بحريات )فيكتوريا وكيوجا (.

بحرية فيكتوريا :

اأكرب  فيكتوريا  بحرية  تعد 

بعد   ( العامل  فى  الطبيعية  البحريات 

باأمريكا   Superior �سوبرييور  بحرية 

 69 نحو  م�ساحتها  وتبلغ  ال�سمالية(، 

منطقة  فى  البحرية  وتقع  كم2،  األف 

اال�ستوائية  اله�سبة  و�سط  منخف�سة 

واإليها تنحدر اأكرث مياه هذه اله�سبة فى 

1

2

3

4

�سكل )  3  ( االأق�سام النهرية الرئي�سية فى حو�ض النيل
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نهر  10/1طول  اأهمها نهر كاجريا الذى ي�سب فيها من جهة الغرب ويبلغ طوله حواىل  واأنهار  جداول 

النيل ، وميكن اعتباره بداية ملنابع نهر النيل. 

نيل فيكتوريا : ويخرج من بحرية فيكتوريا اإىل ال�سمال عند �سلالت ريبون اإىل بحرية األربت 

ويقطع امل�سافة بني البحريتني فى 440 كم .

نهر ال�صمليكى : يعد النهر الوحيد الذى يخرج من بحرية اإدوارد ليحمل مياهها اإىل بحرية األربت 

.

اأما املناطق اجلبلية فى اله�سبة فهى حمدودة واأهمها :

جبال موفمبريو : تقع فى �سمال بحرية كيفو مبا�سرة وهى تكون احلد الفا�سل ما بني بحريات 

�سكل ) 4 ( ه�سبة البحريات
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الكونغو جنوًبا وبحريات النيل �سمااًل .

واإدوارد  �سمااًل  األربت  بني   ( األربت  بحرية  جنوب  ال�سمليكى  نهر  �سرق  تقع  رونزورى:  جبال 

جنوًبا( وتتجه من اجلنوب اإىل ال�سمال بانحراف نحو ال�سمال ال�سرقى .  وجميع ما يت�ساقط عليها من 

النيل . ومع هذا فاإن  االأمطار وما يذوب من اجلليد ينحدر على جوانب هذه اجلبال لين�سرف فى نهر 

قممها هى احلد ال�سيا�سى بني اأوغندا وزائري  )الكونغو(.

جبل اجلون : هو اجلبل الوحيد البارز فى منطقة منابع النيل وهو بركان خامد واأكرث ما ي�سيل 

بحرية  اإىل  �سرًقا  اأو   ، كيوجا  بحرية  اإىل  اأو  فيكتوريا  بحرية  نحو  اأما  غرًبا  ينحدر  عليه  اجلداول  من 

توركانا ) رودلف ( وهذه اجلبال تف�سل بني مياه نيل فيكتوريا وبني مياه بحرية توركانا ) رودلف ( .

ثانًيا : اأعاىل النيل )اأحوا�ض بحر اجلبل وبحر الزراف وبحر الغزال( 

�سكل )5( 

بحر اجلبل :

خمرجه  ميتد  الذى  النهر  هو 

ات�ساله  حتى  األربت  بحرية  عند 

عند  وينتهى  �سمااًل  ال�سوباط  بنهر 

العمق  قليلة  بحرية  نو-  بحرية 

كلما  ولذا  امل�ساحة-  وعظيمة 

امل�ستنقعات  زادت  منها  النهر  اقرتب 

اجلبل  بحر  يبداأ  و  هائلة،  زيادة 

ثم  اجلريان  �سريع  االنحدار  �سديد 

تظهر عليه علمات ال�سيخوخة فى 

االنحناءات  لكرثة  االأدنى  حو�سه 

واالنثناءات، كما يكرث منو النباتات 

�سميت  ولذلك  املنطقة  تلك  فى 

مبنطقة ال�سدود. 

منطقة ال�سدود : 

يكرث منو نباتات امل�ستنقعات فى 

�سكل ) 5 (    منطقة اأعاىل النيل
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هذه املنطقة التى تقتلعها الرياح وحتملها املياه حيث تتجمع عند االنحناءات فت�ساعد على زيادة ان�سياح 

املياه ومنو النباتات وتتكرر هذه العملية با�ستمرار فيتاألف �سد من النباتات يعرت�ض جمرى النيل.

بحر الزراف :

يجرى بني م�ستنقعات بحر اجلبل فى جمرى كثري االلتواء واالنحناء له جوانب مرتفعة حتفظ 

مياهه من اأن تفي�ض على جانبيه اإال فى النهاية ال�سمالية للنهر، فهو يختلف عن جمرى بحر اجلبل فى 

اأن امل�ستنقعات واالأع�ساب املائية حوله قليلة اإال عند نقطة التقائه ببحر اجلبل، ومل يكن بحر الزراف 

مت�سًل فى اأعله مبجرى بحر اجلبل ات�سااًل مبا�سًرا حتى اأر�سلت احلكومة امل�سرية عام 1910 م اأ�سطواًل 

من ال�سفن ذات الكراكات فقام بحفر قناتني طولهما نحو اأربعة و�ستة كيلو مرتات تو�سلن ما بني بحرى 

�سامبى  غابة  بني  امل�سافة  منت�سف  نقطة  فى  اجلبل  ببحر  مت�سًل  االأخري  هذا  فاأ�سبح  والزراف  اجلبل 

وحلة النوير.

بحر الغزال :

اإقليم مرتفعات خط  من  التى تنحدر  االأنهار  ب�سفة عامة على جمموعة  الغزال  ا�سم بحر  يطلق 

تق�سيم املياه بني النيل والكونغو والتى تت�سل ببحر اجلبل عند بحرية ) نو ( من اجلهة الغربية ويتكون 

بحر الغزال االأ�سا�سى من نهرين هما )التوجن واجلور( وي�سب فى بحر الغزال من جهة الغرب بحر العرب  

الذى ينبع من ه�سبة دارفور واجتاه جمراه من الغرب اإىل ال�سرق . 

 ويرتاوح ارتفاع معظم اأجزاء مرتفعات خط تق�سيم املياه بني النيل والكونغو بني 600 : 900 مرت 

فوق م�ستوى �سطح البحر وهى تت�سل مبرتفعات ه�سبة البحريات من الناحية ال�سمالية الغربية ،ويتجه 

حمورها من اجلنوب ال�سرقى اإىل ال�سمال الغربى. 

فى  ارتفاعها  ومعظم  البحريات  له�سبة  امتداد  فهى  النوبا  وجبال  وكردفان  دارفور  مرتفعات  اأما 

جهاتها الغربية بينما تنحدر تدريجيا ناحية ال�سرق واجلنوب ال�سرقى وتبلغ اأق�سى علوها فى اإقليم 

دارفور الذى يرتاوح ارتفاعه بني 600 ، 900 م .

ويعد جبل مرة اأعلى نقطة فيها ويزيد ارتفاعها عن 1800م فوق م�ستوى �سطح البحر وتقع مرتفعات 

دارفور ) فى غرب ال�سودان ( التى يعدها اأكرث اجلغرافيني جزًءا من حو�ض النيل .

اأما جبال النوبا ومرتفعات كردفان فهى احلد الغربى حلو�ض النيل االأبي�ض واحلد ال�سماىل ملنخف�ض 

الغزال .

ثالثًا : املنابع احلب�سية ) ه�سبة احلب�سة (  �سكل ) 6 (

االأنهار  اأهمها  ال�سطح  مظاهر  من  العديد  عليها  ويظهر  اإفريقيا  ه�ساب  اأعلى  احلب�سة  ه�سبة  تعد 
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واجلبال  .

يتكون جمرى النيل فى املنابع  احلب�سية ) ه�سبة احلب�سة ( من بحرية تانا وبحرية رودلف والنيل 

االأزرق والعطربة وال�سوباط وروافده وهذه اله�سبة الكربى تنحدر فوقها اأنهار كثرية عدا تلك التى مت 

ذكرها.

)اأ( و�سف االأنهار :-

نهر ال�سوباط :

يتجه بحر اجلبل بعد بحرية نو نحو ال�سرق تبدو عليه خللها كل مظاهر ال�سعف وال�سيخوخة ، 

ولكن ما اأن ي�سل اإىل نقطة التقائه بنهر ال�سوباط حتى يتخذ �سكًل جديًدا وتاأتيه قوة جديدة ميده بها 

نهر ال�سوباط ، اإذ بف�سل مياه ال�سوباط الغزيرة وتياره ال�سريع ي�سرتد النهر قوته ويت�سنى له اأن يعاود 

جريانه اإىل ال�سمال كما اأن كرثة روا�سب ال�سوباط �ساعدت على تكوين �سفاف عالية يجرى النهر و�سطها 

االأمر  قليًل،  اإال  عنها  يخرج  وال 

الذى حفظ مياه النيل االأبي�ض من 

التبعرث على هيئة م�ستنقعات.

مياهه  ال�سوباط  نهر  وي�ستمد 

بيبور   – )بارو   : ثلثة  منابع  من 

نهر  اأثًرا  واأعظمها  اأهمها  – اأكوبو( 
بارو وروافده العديدة التى تنحدر 

له�سبة  اجلنوبية  املرتفعات  من 

احلب�سة ، ونهر بارو يت�سل بالبيبور 

من  فيتكون  النا�سر،  بلدة  قبيل 

احتادهما نهر ال�سوباط.

النيل االأبي�ض :

يبداأ عند التقاء نهر ال�سوباط 

هذا  يحمل  وي�ستمر  اجلبل،  ببحر 

 844 م�سافة  اال�سم حتى اخلرطوم 

كم . وهو ال يزيد انحداره فى هذه 

هو  لهذا  80كم  1مرت/  عن  امل�سافة 

كبري  حد  اإىل  وي�سبه  التيار  بطيء 
�سكل )6( املنابع احلب�سية
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بحرية م�ستطيلة راكدة.

وتزيد  اجلنوبى  اجلزء  فى  احلجم  �سغرية  لكنها  الكثرية  اجلزر  االأبي�ض  النيل  جمرى  ويعرت�ض 

عددا وحجما كلما اجتهنا �سمااًل، كذلك تكرث املجارى القريبة املوازية ملجراه والتى يطلق عليها ا�سم 

االأخوار.

النيل االأزرق :

تتجمع املياه العليا للنيل االأزرق فى بحرية تانا، حيث يخرج منها ماء النيل االأزرق نظيًفا ال يحمل 

، فالوادى لي�ض عميًقا وال�سفاف منخف�سة ويعرف  التعرية �سعيفة  �سيًئا، ومقدرته على  الروا�سب  من 

اجلزء االأعلى منه با�سم اآباى ويعرت�ض هذا اجلزء كثري من ال�سلالت وامل�ساقط واأ�سهرها م�ساقط االأتا، 

كما يكرث هنا ظهور اخلوانق وي�ستد انحدار النهر ويعظم جريان مياهه ما بني منابعه وبلدة الرو�سري�ض 

ثم يقل االنحدار تدريجيا بعد ذلك حيث يجرى النهر و�سط �سهول ر�سوبية تكونت بف�سل في�سان مياه 

النهر عليها فى املا�سى، وتعرت�ض النيل االأزرق لدى الرو�سري�ض �سلالت من بعدها ي�سلح النهر للملحة 

فيما بني الرو�سري�ض واخلرطوم متى توفرت املياه لل�سفن النهرية.

وروافد النيل االأزرق كثرية العدد منت�سرة فى ه�سبة احلب�سة، من اأهمها الدندر والرهد ومنابعها فى 

ه�سبة احلب�سة فى ال�سمال الغربى من بحرية تانا.

نهر عطربة :

اأهم روافد النيل واأطولها واأغزرها ماء من مرتفعات ه�سبة احلب�سة الواقعة اإىل ال�سمال من بحرية 

تانا فى �سرقى ه�سبة احلب�سة وي�سري ناحية ال�سمال الغربى مع االنحدار العام لله�سبة حتى ي�سب فى 

النيل عند بلدة العطربة، وهو اأخر روافد النيل الكربى، فل يت�سل بالنيل بعد العطربة رافد اآخر ذو 

�ساأن بل اأخوار و�سيول قليلة االأهمية من الناحية املائية. ويحتوى ماء العطربة على ن�سبة عالية من 

الغرين والروا�سب تفوق ما يحمله االأزرق بالن�سبة حلجمه وذلك ل�سدة انحداره واندفاع مياهه. ويعد 

النهر غري �سالح للملحة ب�سفة عامة ب�سبب �سرعة تياره فى زمن الفي�سان وجتف مياه النهر فى ف�سل 

اجلفاف اإذ ي�سبح عبارة عن م�ستنقعات اأو اأعداد من الربك.

خور القا�ض :

اأهم االأخوار التى تنبع من مرتفعات ه�سبة احلب�سة وتعجز فى الوقت احلا�سر عن الو�سول اإىل 

النيل . ينبع من اأق�سى ال�سمال ال�سرقى لله�سبة ويجرى فى اإقليم اأريرتيا فى �سهول ال�سودان ال�سرقية 

ال�سودان فواديه قليل  اأما فى  العمق،  �سديد االنحدار متو�سط  االأعلى  بلدة ك�سل وجمراه  بالقرب من 

العمق جًدا ويكاد قاعه يكون فى م�ستوى ال�سهول التى يجرى و�سطها، ولهذا فاإن كثرًيا من مائه يفي�ض 

اأوائل يوليو اإىل اأخر �سبتمرب وفيما عدا ذلك  على جانبى الوادى مدة ال تزيد على الثمانني يوًما من 



    

جغرافية حوض النيل  

15         جغرافية مصر وحوض النيل

فاإن جمراه خال من املاء متاًما ومياهه تنتهى ك�سبه دلتا داخلية راأ�سها بلدة ك�سل ومياهه ال ت�سل اإىل 

العطربة . وبرغم هذا فالقا�ض يدخل فى حيز حو�ض النيل فمن ال�سهل جًدا تو�سيله بالعطربة .

)ب( اله�ساب واجلبال :

املنظر ال�سائد فى ه�سبة احلب�سة هى اله�ساب امل�ستوية فى و�سطها �سقوق وهوات عميقة جترى فيها 

اأنهار وجداول كثرية. وانحدار اله�سبة من جهة ال�سرق واجلنوب �سديد جًدا ولكنه اأكرث تدريجًيا نحو 

انحدار  ال�سرق جعل  ناحية  اله�سبة من  الذى يحد  ال�سرقى  اإىل اجتاه االخدود  الغرب. ويرجع ذلك 

اله�سبة نحو ال�سمال الغربى وجعل االأنهار واملجارى املائية تاأخذ اجتاًها متعامًدا على اجتاه االخدود.

وتعد جبال ه�سبة احلب�سة اأعلى جبال القارة ويرتاوح ارتفاع اله�سبة ما بني 2000 و2500م فى 

املتو�سط فوق �سطح البحر، ولكنها حتوى عدًدا من القمم العالية التى قد ت�سل اإىل اأكرث من 4000م وهى 

اأعلى ما تكون فى ال�سمال وال�سرق .

النوبى  النيل   : رابعًا 

)من اخلرطوم اإىل اأ�سوان(  

�سكل )7(

اإىل  االأبي�ض  النيل  ي�سل 

�سعيًفا  كهًل  اأ�سبح  وقد  اخلرطوم 

ولكن  واحلفر  النحت  على  يقوى  ال 

تدخله قوة جديدة هائلة بالتقائه 

�سباب  يتجدد  حيث  االأزرق،  بالنيل 

القول  ميكن  بحيث  ون�ساطه  النهر 

اخلرطوم  بعد  فيما  النيل  باأن 

النيل  اأكرث من  للنيل االأزرق  امتداد 

االأبي�ض.

اخلرطوم  بني  فيما  والنيل 

فى  منه  انحداًرا  اأكرث  واأ�سوان 

انحداره  جنوب اخلرطوم ومتو�سط 

فيما بني البلدتني نحو 1م/1800م، 

ولكن هذا االنحدار لي�ض واحًدا فى 

كل جمرى النهر بل يزيد فى اأقاليم 
�سكل رقم ) 7 ( نهر النيل من اخلرطوم اإىل اأ�سوان
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اجلنادل واخلوانق. والنهر فى هذه املنطقة كثري النحت واحلفر وقليل االإر�ساب، تعرت�ض جمراه ال�سخور 

املجرى  تعرت�ض  جنادل-   – ال�سخور  وهذه  ال�سهل،  بال�سيء  ازالتها  اأو  نحتها  ولي�ض  البلورية  ال�سلبة 

)ت�سمى هنا خطاأ ال�سلالت ( وتوجد �ستة جنادل تعرت�ض جمرى النيل ما بني اخلرطوم واأ�سوان- قد مت 

ترتيبها عك�ض انحدار نهر النيل حيث اأح�ساها املكت�سفون وهم قادمون من ال�سمال- واجلندل هو �سخرة 

اأو عدة �سخور تعرت�ض جمرى النهر فتعوقه.

اخلرطوم  جنوبى  جمراه  من  بكثري  اأ�سد  �سديدًا  وحلفا  اخلرطوم  بني  ما  النيل  انحدار  اأن  ويت�سح 

اأو �سماىل حلفا ، وتلك حقيقة هامة جدًا بالن�سبة لكيان النهر ونطاقه، اإذ اأن النهر يجتاز خلل هذه 

املنطقة اأ�سد اأقاليم اإفريقيا حرارة وجفافًا، ودرجة تبخر املاء هنا عالية جدًا ولذا فاإن انحدار املاء 

ي�سل  اأن  على  و�ساعده  بالتبخر  ال�سياع  من  اأنقذه  عظيمة  ب�سرعة  واندفاعه  اجلزء  هذا  فى  ال�سديد 

بكميات منا�سبة اإىل واديه فى م�سر ) من اأ�سوان اإىل امل�سب ( فاأهمية هذه اجلنادل واخلوانق املندفعات 

فى هذا اجلزء من النيل اأهمية خطرية واإن عاقت امللحة هذه االأجزاء فهى قللت من مقدار ما يفقده 

النهر بالتبخر فى هذا اجلزء، هذا عدا اأن النهر عميق فى اأكرث هذا االإقليم وقليل االت�ساع ن�سبيًا.

خام�ًصا : وادى النيل الدنى ) النيل فى م�صر من اأ�صوان اإىل امل�صب( 

من بعد اأ�سوان يجرى النيل زهاء 1200 كم حتى يبلغ البحر املتو�سط دون اأن يعرت�ض جمراه جنادل 

النهر  بها  التى جاء  الروا�سب  تراكم  من  تكونت  التى  فيما عدا اجلزر  اأخرى  اأية عوائق  اأو  اأو خوانق 

نف�سه.

) ارجع اإىل ت�ساري�ض هذا الق�سم من جمرى النيل بالتف�سيل فى درا�سة جغرافية م�سر الطبيعية 

فى الباب الثانى من الكتاب ( .
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الأن�صطة والتدريبات

اأوًل : الأن�صطة 

1- باال�ستعانة مبكتبة املدر�سة و�سبكة االنرتنت اكتب مقااًل عن جمموعة دول االندوجو.

2- ار�سم قطاعًا طولًيا لنهر النيل فى �سوء ما در�ست.

ثانًيا : التدريبات 

 )1( مب تف�سر ......؟

اأ- اختلف القطاع الطوىل لنهر النيل عن اأى نهر اآخر.

ب- تخرج واحات م�سر من حو�ض النيل بينما يدخل منخف�ض الفيوم �سمنه.

ج- اأهمية اإثيوبيا مل�سر .

د- يفقد نهر النيل جزء من مائه كلما اجتهنا نحو امل�سب .

هـ- اختلف نهر النيل عن �سائر اأنهار العامل من حيث تق�سيم جمراه.

و- يدخل خور القا�ض فى حيز حو�ض النيل بينما يخرج خور بركة .

)2( ما املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات التالية ...؟

االندوجو – القطاع العر�سى للنهر – مرتفعات تق�سيم املياه – حو�ض النهر .

)3( ما النتائج املرتتبة على .......؟

اأ- ارتفاع �سفاف بحر الزراف .

ب- التقاء نهر ال�سوباط ببحر اجلبل .

ج- �سرعة انحدار النهر بني اخلرطوم ووادى حلفا.

)4( قارن بني ه�سبة البحريات وه�سبة احلب�سة من حيث :

- درجة االرتفاع .

- نوع البحريات فى كل منهما وعددها .

- االأنهار التى جترى فى كل منهما .
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الف�سل اخلام�ض 
الف�صل 
م�صادر مياه نهر النيلالثانى

الأهداف

فى نهاية هذا الف�سل يتوقع اأن يكون 

الطالب قادرا على اأن:

- يتعرف م�سادر مياه النيل.

- يقراأ االأ�سكال والر�سوم التو�سيحية.

- يقدر دور النيل فى حياة امل�سرى منذ 

القدم.

- يقارن بني املنابع االإ�ستوائية واملنابع 

احلب�سية.

- يتتبع ت�سريف ماء النيل فى 

خمارجه الرئي�سية.

الق�صايا املت�صمنة

ا�ستخدام املوارد وتنميتها

موارد املياه

م�سادر مياه نهر النيل

املنابع اال�ستوائية

املنابع احلب�سية

حو�ض بحر الغزال
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موارد املياه

مقدمة :

ال يوجد �سعب من �سعوب العامل ارتبطت حياته ووجوده بنهر كال�سعب امل�سرى  لذلك لي�ض مب�ستغرب 

اأن يعنى  امل�سرى  منذ اأقدم الع�سور بنظام جريان النهر ومقدار ما ياأتى  به من ماء ، ولدينا من ال�سواهد 

اأقدم  الرو�سة من  ، ويعد مقيا�ض  النهر  القدماء بقيا�ض م�ستوى  هذا  امل�سريني  ما يثبت مقدار اهتمام 

املقايي�ض التى  اأقامها العرب على  النيل فى  القرن االأول الهجرى  وال يزال قائمًا اإىل  يومنا هذا، اأما 

– من  اليوم فتوجد مقايي�ض كثرية اأقيمت فى  الع�سر احلديث فى  موا�سع كثرية على  النهر وروافده 

املنبع اإىل  امل�سب – ال تقل عن 90 مقيا�سًا وذلك بق�سد :

1- التعرف على من�سوب النهر اأى مقدار ار تفاع ماء النيل فى املجرى فى اأى جزء من اأجزائه داخل 

ا حلدود امل�سرية بالن�سبة مل�ستوى �سطح البحر .

2- التعرف على  ت�سرف النيل فى  كل موقع يوجد فيه مقيا�ض اأى  مقدار املاء الذى  يجرى  عند 

هذا املوقع فى  وحدة زمنية معينة )�سهر اأو �سنة( باالأمتار املكعبة . ويح�سب ت�سرف النهر فى  اأى  موقع 

عليه  يطلق  اأحيانًا   « جريانه  �سرعة  متو�سط  وكذلك  من�سوبه  طريق  عن  النهر  عمق  متو�سط  مبعرفة 

االإيراد املائى  للموقع » . ومن ثم فاإن االإيراد املائى  لنهر النيل ، هو الكمية ال�سافية )ح�سيلة( باالأمتار 

املكعبة التى  ياأتى  بها املجرى  وفروعه مقا�سه عند خمرجها .

*وملا كان النيل ياأتى  مبائه من جهات بعيدة نائية تختلف اختلفًا كبريًا فى  ظروف مناخها من 

حيث كمية املطر وف�سليته كما تختلف كمية املطر ال�ساقطة فى  املكان الواحد من �سنة اإىل  اأخرى  ، 

كذلك يجرى  م�سافة طويلة قبل اأن ي�سل اإىل  م�سبه ، فاإنه يتعر�ض خللها لظروف قا�سية تفقده ن�سبة 

عالية من مائه ب�سبب التبخر اأو الت�سرب واأ�سبح التعرف على  املن�سوب والت�سرف من االأمور احليوية 

العظيمة اخلطورة ل�سعب رتب حياته ووجوده على  هذا النهر .

ويتاأثر نهر النيل فى  جريانه باملطر تاأثرًا مبا�سرًا  وكذلك درجة االنحدار ، اإذ كلما زادت درجة 

االنحدار اأ�سرع النهر فى  جريانه فقلت فر�ض التبخر والت�سرب والعك�ض �سحيح

م�سادر مياه نهر النيل :

يغطى  حو�ض النيل م�ساحة 2.9 مليون كم2 ، وميكن تق�سيم م�سادر مياه النيل اإىل  ثلث جمموعات 

اأو موارد رئي�سية وهى  : 

1- جمموعة املنابع اال�ستوائية و جمموعة اأعاىل  النيل اأو ما يطلق عليها امل�سدر الدائم وت�سمل 

ه�سبة البحريات اال�ستوائية وبحر اجلبل  .
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االأزرق  النيل  وت�سمل  املو�سمى   امل�سدر  عليها  يطلق  اأو   ) املو�سمية  املنابع  اأو   ( احلب�سة  ه�سبة   -2

وعطربة و ال�سوباط .

3- حو�ض بحر الغزال .

وفيما يلى  فكرة خمت�سرة عن كل من هذه املنابع وما ت�سهم به فى  اإيراد النيل ) �سكل 8 ، 9 ( .

1- منابع النيل ال�صتوائية وجمموعة اأعاىل  النيل ) املورد املائى  الدائم( :

اأغزر  10( . وتعد ه�سبة البحريات من  اأ�سوان )�سكل  4000 كم جنوب  تقع هذه املنابع على  بعد 

جهات حو�ض النيل مطرًا اإذ يبلغ متو�سط ما ي�سقط عليها من اأمطار فى  ال�سنة 1280 مللم . وهذا القدر 

موزع على  جميع �سهور ال�سنة واإن كان يزيد زيادة وا�سحة فى  االعتدالني ويقل فى  االنقلبني 

األربت على  مدار  اأو  املاء اخلارج من بحرية فيكتوريا  يوؤثر فى  مقدار  اأو نق�سانه ال  ولكن زيادته 

ال�سنة . وذلك الأن البحريتني وغريهما من بحريات اله�سبة تعمل مبثابة خزانات طبيعية حتفظ مياه 

االأمطار وت�سرفها بانتظام على  مدار ال�سنة .

فالنيل هنا ال يخلو من املاء فى  اأى  وقت من اأوقات ال�سنة وال يختلف م�ستواه اختلفًا كبريًا من �سهر 

اإىل  �سهر ولكن هناك عامل اآخر غري عامل انتظام �سقوط االأمطار وهو بحرية فيكتوريا التى  جتمع املياه 

من جداول وروافد ال عدد لها ثم تختزنها وت�سرفها بانتظام واطراد اإىل  النهر الوحيد الذى  يخرج 

منها . 

وتعد بحرية فيكتوريا هى  امل�سدر الرئي�سى  ملياه النيل من منابعه اال�ستوائية .

ونظرًا الت�ساع بحرية فيكتوريا )69 األف كم2( وكرثة الروافد التى  ت�سب فيها فاإن اإيرادها ال�سنوى  

ي�سل اإىل  114 مليار مرت مكعب ي�سيع من هذا القدر 93 مليار م3 بالتبخر ويتبقى  21 مليار م3 هو مقدار 

ت�سرف نيل فيكتوريا ، وهو متو�سط االإيراد ال�سنوى  للبحرية عند خمرجها ، اأى  اأن ما يخرج من البحرية 

ال يزيد على  18% من اإيرادها ال�سنوى  الذى  ي�سل اإىل  بحرية األربت بعد اأن يجتاز م�ستنقعات بحرية 

.)
3
كيوجا )21.5 مليار م

اأما بحرية األربت ي�سلها ما مقداره 31.4 مليار م3 فى  ال�سنة ، ت�سيع منه بالتبخر 7.6 مليارات م3 

اأما   ، األربت عند خروجه من البحرية  23.8 مليار م3 وهو مقدار ت�سرف نيل  الباقى  للخروج  في�سبح 

ت�سرف نيل األربت عند بلدة نيموىل  داخل حدود ال�سودان اجلنوبية فيبلغ حواىل  26 مليارًا م3 هو 

جملة ح�سيلة االإيراد املائى  للنيل من ه�سبة البحريات اال�ستوائية .

راأينا  الفاقد منها بالتبخر يقلن كثريًا عما  األربت من املطر ومقدار  اأن مورد بحرية  الوا�سح  ومن 

بالن�سبة لبحرية فيكتوريا ، ولهذا فهى  اأ�سلح من بحرية فيكتوريا الأن تتحول اإىل  خزان �سناعى  نظرًا 
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اأن  اأي�سا  الرتفاع �سواحلها االأمر الذى  يجعل م�ساحة �سطحها ال يزيد كثريًا بارتفاع م�ستواها ووا�سح 

نيل األربت يخرج اأكرث ماًء من نيل فيكتوريا واأعلى  ت�سرفًا علمًا باأن اأكرب م�سدر للماء اخلارج من بحرية 

األربت هو ما يحمله نيل فيكتوريا اإليها .

�سكل رقم )8 ( نهر النيل وروافده الرئي�سية
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30 مليار م3 ،  اأما متو�سط الت�سرف ال�سنوى  لبحر اجلبل عند » منجل » يتزايد حتى  ت�سل اإىل  

ب�سبب الروافد الكثرية التى  ت�سب فيه من اجلهة ال�سرقية ، هذا باالإ�سافة اإىل  قلة الفاقد بالتبخر اأو 

الت�سرب ل�سيق املجرى  و�سدة االنحدار بني نيموىل  وُمنجل . ومن ُمنجل اإىل  خمرج بحر اجلبل بالنيل 

االإيراد  لي�سل  ُمنجل  عند  اإيراده  ن�سف  فيها  يفقد  التى   ال�سدود  منطقة  اجلبل  بحر  يجتاز  االأبي�ض 

ال�سنوى  عند ملكال ) التى  تقع على  بعد حواىل  2500 كم جنوب اأ�سوان ( حواىل  15 مليار م3 فى  

ال�سنة .

اإن انت�سار امل�ستنقعات فى  اجلزء االأدنى  من بحر اجلبل ما بني ُمنجل وبحرية نو فى  منطقة ال�سدود 

اأن  تزيد من التبخر بدرجة هائلة وت�ساعف من فاقد مياه بحر الغزال وبحر اجلبل وهذا ف�سًل عن 

ملكال  نو عند  النهر عند خروجه من بحرية  ولذا جند ت�سرف   . �سمااًل  كلما اجتهنا  تقل  املطر  كمية 

ال�سنة. وهذا القدر اخلارج من البحرية ميثل ح�سيلة ما تبقى  من مياه  15 مليار م3 /  ال يزيد على  

اإذا قورن بكمية االأمطار ال�سنوية  اأعاىل  النيل بعد التبخر والت�سرب وهو قدر �سئيل جدًا  جمموعة 

فوق ه�سبة البحريات . ولكن على  الرغم من �ساآلة الكمية اخلارجة من ه�سبة البحريات فاإنها عظيمة 

االأهمية الأنها باالإ�سافة اإىل  ما يرد من نهر ال�سوباط تكاد تكون املورد الوحيد لنهر النيل فى  اأوائل 

ف�سل ال�سيف ، اإذ متثل 80% من مياه النهر خلل ذلك الف�سل قبل و�سول الفي�سان التاىل  .

2- منابع النيل احلب�صية ) املورد املو�صمى  ( :

تختلف ه�سبة احلب�سة عن ه�سبة البحريات كمورد من موارد مياه النيل من حيث :

)اأ( يرتكز �سقوط اأمطارها خلل ا�سهر ال�سيف  ويزيد املتو�سط ال�سنوى  لكمية االأمطار ال�ساقطة 

عليها فتفي�ض اأنهارها خلل هذا الف�سل وتغي�ض )تهبط( مياهها بعد انتهاء مو�سم �سقوط املطر اإذ تبلغ 

1300مللم

)ب( حتمل مياه اأنهارها كميات كبرية من الغرين تزداد ن�سبته فى  املاء كلما اجتهنا �سمااًل فنجد 

عطربة حتمل مياهه كميات من الغرين تفوق ما حتمله مياه كل من االأزرق و ال�سوباط .

)جـ( تطول فرتة �سقوط املطر كلما اجتهنا جنوبًا وتقل كلما اجتهنا �سمااًل ويتبع ذلك مدة في�سان 

اإنه  االأزرق وتق�سر مدة في�سان عطربة حتى   اأطول من مدة في�سان  ال�سوباط  ، فمدة في�سان  اأنهارها 

يجف )تقريبًا( خلل خم�سة اأ�سهر من ال�سنة ) من يناير اإىل  مايو ( . 

نهر ال�سوباط :

ي�سب فى  النيل االأبي�ض بعد بحرية نو م�سافة 124 كم . ويتكون ال�سوباط من رافدين هما البارو 

والبيبور يلتقيان على  بعد 350 كم من م�سبه . وهو نهر ال يكاد يخلو من املاء فى  اأى  وقت من اأوقات 

ال�سنة . ولو اأن مياهه تقل ب�سكل ملحوظ من فرباير اإىل  مايو  . 
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12 مليار م3 / �سنويًا  ويبلغ ت�سرف نهر ال�سوباط عند مبدئه ) التقاء البارو والبيبور ( حواىل  

فى  املتو�سط ، وعلى  بعد 40 كم من خمرجه توجد بلدة النا�سر الهامة واملوقع رئي�سى  لقيا�ض منا�سيب 

13.5 مليار م3 �سنويًا فى  املتو�سط .  وت�سرفات النهر ويبلغ ت�سرف نهر ال�سوباط فى  النيل االأبي�ض 

حيث تكون م�ستنقعات ) م�سار ( م�سدر مكت�سب للنهر حيث ترتد اإليه منها عند انخفا�ض منا�سيبه جانبًا 

من املياه التى  �سبق اأن ت�سربت اإليها من امل�سادر املختلفة فى  فرتة الفي�سان .

اأن  اإال  90% من مائه من ه�سبة احلب�سة والباقى  من روافده اجلنوبية  ال�سوباط  من ثم، ي�ستمد 

هذه  اأنهار  بقية  عن  ميتاز  احلب�سة  له�سبة  الغربية  اجلنوبية  االأطراف  فى   حو�سه  لوقوع  ال�سوباط 

اله�سبة مبو�سم مطر اأطول يبداأ مبكرًا وينتهى  متاأخرًا ومياهه عظيمة االأهمية بالن�سبة لنظام جريان 

املاء فى  نهر النيل ، اإذ ت�سل اإليه بعد اأن تكون مظاهر ال�سعف وال�سيخوخة قد بدت عليه فتعيد اإليه 

�سكل رقم ) 9 (
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قوته و�سبابه بالقدر الذى  ي�ساعده على  امل�سى  فى  جريانه نحو ال�سمال اإذ ي�سبح ت�سرف النيل عند 

ملكال بعد ات�سال ال�سوباط به 29 مليار م3 فى  ال�سنة تقريبًا ، وهذا القدر هو جمموع ت�سرف ال�سوباط 

ومنطقة اأعاىل  النيل اأى  اأن ت�سرف اجلبل يت�ساعف بعد التقائه مع ال�سوباط . ومياه ال�سوباط فى  

بع�ض اأ�سهر الفي�سان تتكافاأ فى  املقدار ومياه بحر اجلبل لكن ال�سوباط اأقوى  تيارًا واأ�سرع جريانًا حتى  

اإنه يحجز جزءًا من ماء بحر اجلبل فيمنعه من اجلريان اإىل  النيل االأبي�ض فى  اأثناء في�سانه.

- النيل االأبي�ض : يطلق على  جزء من املجرى  من ملكال اإىل  اخلرطوم التى  تقع على  بعد حوايل

 ) 2000 كم جنوب اأ�سوان (، وتتكون مياهه من مياه ال�سوباط واجلبل جمتمعني ، حيث يبلغ متو�سط 

ت�سرفه عند ملكال حواىل  29 مليار كم3 فى  ال�سنة ) 15 من اجلبل + 14 تقريبًا من ال�سوباط ( فى  

بـ26.5 مليار م3 / ال�سنة . وهكذا ي�ستمد  حني يقدر متو�سط ت�سرف النيل االأبي�ض جنوب اخلرطوم 

النيل االأبي�ض مياهه من م�سدرين : 

اأحدهما �سيفى  من االأطراف اجلنوبية له�سبة احلب�سة ) ال�سوباط ( واالآخر ا�ستوائى  دائم من 

ه�سبة البحريات ومنطقة تق�سيم املياه بني النيل والكونغو ) بحر الغزال ( وجترى  مياه النيل االأبي�ض 

م�سافة طويلة تقدر بنحو 844 كم يقطعها النهر فى  مدة ترتاوح بني 20 ، 25 يومًا ، فى  جمرى  وا�سع 

قليل االنحدار بطيء التيار مما يعر�ض ماءه للتبخر والت�سرب اإىل  طبقات االأر�ض ال�سفلى  ولذا يهبط 

ت�سرف النيل االأبي�ض جنوب اخلرطوم قبل التقائه بالنيل االأزرق اإىل  26.5 مليار م3 فى  ال�سنة .

- النيل االأزرق : يلتقى  النيل االأزرق بالنيل االأبي�ض عند اخلرطوم وي�سمى  بعد تلقيهما بنهر 

النيل الرئي�سى  حتى  م�سبه بالبحر املتو�سط وي�ستمد النيل االأزرق اأول مياهه من بحرية تانا ، وهو عند 

خروجه منها عك�ض احلال بالن�سبة لنيل فيكتوريا ، اإذ يزداد االأول �سخامة وقوة فى  كل خطوة يخطوها 

ب�سبب ما ي�سله من روافده العديدة ، بينما يفقد الثانى  من مائه وقوته فى  كل خطوة يخطوها حتى  

ي�سبح ت�سريفه ال يزيد على  ع�سر ت�سريف النيل االأزرق – والواقع اأن النيل االأزرق هو اأهم الروافد 

اأن م�سر هبه النيل فهى   ، فاإذا قيل  التى  تغذى  النيل وهو الذى  يتحكم فى  نظام جريانه وفي�سانه 

هبه النيل االأزرق قبل كل �سيء اإذ اأن م�سر مدينة لهذا النهر برتبتها ال�سوداء والفي�سان الذى  ا�ستمر 

في�سانه  مياه  وتخزين  النهر  جريان  فى   امل�سرى   يتحكم  اأن  قبل  ال�سنني  اآالف  اأر�سها  خ�سوبة  يجدد 

.وعلى  بعد 940 كم من خمرج بحرية تانا يوجد موقع �سد الرو�سري�ض على  النيل االأزرق ، وهو موقع 

هام حيث توجد حمطة رئي�سية لقيا�ض منا�سيب وت�سرفات النهر ، ويبلغ متو�سط ت�سرف النيل االأزرق 

عند هذه النقطة حواىل  50 مليار مرت مكعب �سنويًا ، ويقدر متو�سط ت�سرفه بالقرب من اخلرطوم قبل 

التقائه بالنيل االأبي�ض بنحو 52 مليار م3 / ال�سنة ) يقابلها عند اأ�سوان حواىل  84 مليار م3 / ال�سنة 

فى  املتو�سط ( وهذا القدر املتدفق من مياه النهر اأثناء فرتة الفي�سان يحجز اأمامه ماء النيل االأبي�ض 
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فيفي�ض النيل االأبي�ض على  جانبيه ويبلغ اأق�سى  ات�ساع له ما بني ثلثة و اأربعة كيلومرتات ، ولكن بعد 

انتهاء ذروة الفي�سان يعود النيل االأبي�ض اإىل  اجلريان نحو ال�سمال ، فهو مبثابة خزان توازن طبيعى  

وهذا �سبب اإقامة خزان جبل االأولياء عليه واإن ا�ستغنى  عنه بعد اإن�ساء ال�سد العاىل  .

 نهر العطربة : ينبع من جبال اأثيوبيا على  مقربة من بحرية تانا ، ويبلغ طوله 880 كم وي�سب 

اآخر الروافد التى  تغذى   ، ويعد العطربة  310 كم تقريبًا  فى  النيل الرئي�سى  بعد اخلرطوم مب�سافة 

النيل اإذ ي�سبح النيل بعده بل مورد اآخر يزيد من مائه ، فل ي�ستمد النيل ماًء جديدًا �سمال اخلرطوم 

حتى  البحر املتو�سط اإال ماء العطربة وميتاز العطربة باأنه اأكرث اأنهار النيل غرينًا ، ون�سبة الروا�سب التى  

يحملها اأكرب من اأى  نهر اآخر من اأنهار النيل بالن�سبة اإىل  حجمه ، وهو نهر جاف فى  خم�سة اأ�سهر ) يناير 

، اإىل  مايو ( ميتلئ فى  �سهر اأغ�سط�ض ثم ينخف�ض ب�سرعة كما امتلأ ب�سرعة . ويقدر متو�سط الت�سرف 

ال�سنوى  لنهر العطربة بنحو 12.5 مليار م3 . وكان اأهم مقيا�ض على  العطربة هو مقيا�ض خ�سم القربة 

ويقع على  بعد 435 كم تقريبًا من م�سب نهر  اإال اأن فائدته االآن قلت بعد اإن�ساء �سد خ�سم القربة 

) انظر امل�سروعات فيما بعد ( معنى  ما �سبق اأن متو�سط ت�سريف النيل االأبي�ض و االأزرق والعطربة 

89.3 مليار مرت مكعب فى  ال�سنة  90.5 مليار م3 فى  ال�سنة وهذا القدر ي�سبح عند وادى  حلفا  معًا  

والفرق بني الت�سريفني ي�سيع بالتبخر وهو فاقد لي�ض بالكثري اإذا ذكرنا امل�سافات ال�سا�سعة التى  يقطعها 

النهر و�سط فياف جرداء ال متده ب�سيء من املاء ويرجع قلة الفاقد عرب هذه امل�سافة الطويلة اإىل  �سدة 

انحدار النهر و�سرعة جريان مياهه . 

3- حو�ض بحر الغزال : تقدر م�ساحة حو�ض بحر الغزال بحواىل  526 األف كم2 كما تقدر 

باملنطقة  متعددة  روافد  من  الغزال  م�ستنقعات بحر  وتتغذى   األف كم2   42 بنحو  امل�ستنقعات  م�ساحة 

اأهمها بحر العرب ويعد هذا النهر قبل التقائه مب�ستنقعات بحر الغزال عبارة عن برك تكاد تكون غري 

مت�سلة وي�سب فى  هذه امل�ستنقعات العديد من االأنهار

ويقدر االإيراد ال�سنوى  للأنهار الرئي�سية وروافدها فى  حو�ض بحر الغزال بنحو 15 مليار م3 فى  

املتو�سط ، ت�سيع كلها فى  مناطق امل�ستنقعات وال ي�سل منها اإىل  بحرية نو اإال نحو ن�سف مليار م3 فى  

ال�سنة اأو اأقل . 

اأما متو�سط ت�سرفات بحرية نو نف�سها اإىل  ملكال يبلغ 1 مليار م3 �سنويًا ، �سمن جمموع اإيراد النهر 

عند هذه النقطة وهو 15 مليار م3 .

وميكن توزيع االإيراد الكلى  عند بحرية نا�سر اإىل  الن�سب االآتية :

 %16 اإقليم البحريات اال�ستوائية    

%15 ال�سوباط       
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 %56 النيل االأزرق               

 %13 العطربة       

اأى  اأن امل�سدر الدائم ملياه النيل ي�سرتك بن�سيب قدره 16% بينما ي�سرتك امل�سدر املو�سمى  : ه�سبة 

احلب�سة بن�سيب قدره %84 .

                           

اأن�صطة وتدريبات

اأول: الأن�صطة

بالتعاون مع زملءك وحتت اإ�سراف معلمك ار�سم �سكل تخطيطيا لنهر النيل وروافده

ثانيا: التدريبات 

1- ما املق�سود مبقيا�ض النيل . وبني اأهمية املقايي�ض احلب�سية فى  التنبوؤ بفي�سان النيل .

2- و�سح اثر عاملى املطر واالنحدار فى  و�سول مياه النيل اإىل  م�سر .

3- العوائق النباتية هى  اأخطر ما يقابل مياه املنابع اال�ستوائية . ا�سرح ذلك .

4- »م�سر هى  فى  احلقيقة هبة النيل االأزرق« . عرب عن راأيك عن مدى �سحة اأو خطاأ العبارة .

فى  ال�سبب  ذكر  مع  االآتية  العبارات  من  ينا�سبها  ما  اأمام  »خطاأ«  كلمة  اأو  »�سح«  كلمة  اكتب   -5

احلالتني:

)       ( )اأ( يختزن النيل مياهه فى  نهر العطربة اأيام الفي�سان .    

)       ( )ب( يختزن نهر ال�سوباط مياه النيل االأبي�ض فى  اأيام الفي�سان .   

)       ( )جـ( تقوم منطقة ال�سدود النباتية بتخزين مياه الفي�سان .   

)       ( )د( يت�ساوى  ت�سريف مياه النيل االأزرق مع ت�سريف مياه نيل فيكتوريا   

)       ( )هـ( يت�ساوى  مقدار مياه نهر ال�سوباط ومياه اجلبل فى  بع�ض اأ�سهر ال�سيف . 

6- مب تف�سر..............؟ :

)اأ( �سياع ن�سف اإيراد النهر فى  امل�سافة بني منجل وبحرية نو .

)ب( بحرية األربت اأ�سلح من بحرية فيكتوريا كخزان �سناعى  .

)جـ( زيادة االأمطار اأو نق�سانها ال يوؤثر فى  مقدار املاء اخلارج من ه�سبة البحريات .

7- ما العلقة بني :

اإنحدار النهر – وت�سريف النهر .

8- قارن بني ت�سريف النهر واإيراد النهر . 
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الف�صل الف�سل ال�ساد�ض 
الثالث

الأهداف

م�سروعات �سبط مياه النيل

1- م�سروعات 

التخزين املو�سمى

2- م�سروعات 

التخزين القرنى

3- م�سروعات حتت 

الدرا�سة والتنفيذ

جهود الإن�صان فى دول حو�ض 

النيل للتحكم فى مياه النيل

- فى نهاية هذا الف�سل يتوقع اأن 

يكون الطالب قادرا على اأن:

- يعدد خ�سائ�ض جمرى نهر النيل.

- يعدد م�سروعات �سبط مياه النيل.

- يوقع على خريطة م�سروعات 

�سبط مياه النيل.

- ي�سنف م�سروعات �سبط مياه 

النيل.

- يقارن بني اخلزانات والقناطر.

- يقراأ االأ�سكال والر�سوم البيانية.

- يقدر جهود الدول فى  احلفاظ 

على ماء النيل.

الق�صايا املت�صمنة
- ح�سن ا�ستخدام املوارد وتنميتها
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 م�صروعات �صبط مياه النيل 

يت�سح لنا من درا�سة خ�سائ�ض جمرى  نهر النيل واالإيراد املائى  للنهر االأمور االآتية :

- يغذى  النيل موردان رئي�سيان يختلفان فى  نظام �سقوط املطر فيهما وفى  طبيعتهما الت�ساري�سية 

ونظام جريان روافدهما ، ولذا اختلف نظام جريان املاء فى  النيل باختلف ف�سول ال�سنة .

- كثريًا ما تطغى  بع�ض م�سادر املاء فى  النيل على  البع�ض االآخر فيرتتب على  ذلك فقدان جزء 

عظيم من املياه اأو على  االأقل تعطيل االنتفاع بها .

- ويجرى  املاء مبقدار منتظم فى  بحر اجلبل طول العام على  الرغم مما يفقده فى  منطقة ال�سدود 

فينتفع به النيل االأبي�ض والنيل الرئي�سى  فى  الفرتة ما بني مار�ض ويونيه حيث  يكون امل�سدر الرئي�سى  

الذى  يغذى  النيل خلل هذه الفرتة .

- يقل �ساأن مورد ال�سوباط وبحر اجلبل عند بداأ في�سان النيل االأزرق وعطربة حيث حتجز مياه 

النيل  للنيل فيتحول بذلك  الرئي�سى   املجرى   التى  حتتكر  االأبي�ض ب�سبب تدفق مياه احلب�سة  النيل 

االأبي�ض اإىل  �سبه خزان طبيعى  يحجز املاء فل ينتفع به اإال بعد انتهاء في�سان النيل االأزرق .

- تبداأ املياه املخزونة فى  النيل االأزرق جترى  فى  املجرى  الرئي�سى  للنيل من اأكتوبر اإىل  دي�سمرب 

ويبداأ و�سوله اإىل  بحرية نا�سر فى  يناير وفرباير ، اأما مياه بحر اجلبل التى  كانت خمزونة فى  بحرية 

نو وكذا مياه موارد ه�سبة البحريات فتتجدد اأهميتها فى  �سهر مار�ض .

ونظام جريان النيل بال�سورة ال�سابق ذكرها دعا للتفكري فى  م�سروعات متعددة لزيادة املياه التى  

ت�سل من منابعه العليا واإنقاذ ال�سائع منها فى  البحر وحت�سني الرى  وتنظيمه وم�سر من اأوائل الدول التى 

حاولت اال�ستفادة من مياه النيل اإىل  اأق�سى  حد ممكن وتاأمني احتياجاتها من مياهه وذلك الأن اأهمية 

ال�سحراوية  املناطق  لوقوعها فى  النيل  اأقطار حو�ض  لبقية  بالن�سبة  اأهميته  مل�سر تختلف عن  النيل 

اأواًل )�سد  التى  نفذت ل�سالح م�سر  الرى  والتخزين  نتناول م�سروعات  ال�سحراوية، ولذا �سوف  و�سبه 

– ال�سد العاىل  ( ثم م�سروعات الرى  والتخزين التى  نفذت ل�سالح ال�سودان  – جبل االأولياء  اأ�سوان 

)�سنار – الرو�سري�ض – خ�سم القربة ( . بعدها نتعر�ض باخت�سار مل�سروعات الرى  والتخزين فى  اأعاىل  

النيل ) �سد اأوين – �سد بحرية كيوجا – �سد األربت – قناة جوجنلى  ( .

وميكن تق�سيم م�سروعات �سبط مياه النيل من حيث اأنواع املن�ساآت وامل�سروعات املقامة عليه اإىل  االآتى :

)1(  خزانات : وهى  تن�ساأ بوا�سطة عمل �سدود على  جمرى  النهر ويكون الغر�ض منها اأ�سا�سًا هو 

تخزين املياه �سواء » تخزين مو�سمى  اأو قرنى« .
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�سكل رقم ) 10 (

جنوب ال�سودان
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-  والتخزين املو�سمى  ) اأو ال�سنوى  ( يعنى  تخزين جانب من مياه النهر فى  مو�سم الفي�سان حيث 

تتوفر املياه بالنهر وتزيد عن االحتياجات وذلك للنتفاع بها فى  مو�سم احلاجة حيث تكون املياه اجلارية 

 – – خ�سم القربة  – خزان �سنار  اأ�سوان القدمي  ، مثال ذلك : خزان  اأقل من االحتياجات املطلوبة  بالنهر 

الرو�سري�ض، جبل االأولياء . اأى  تخزين املاء للت�سرف فيه خلل عام واحد .

ال�سنوات  فى   املياه  توفري  فيعنى   امل�ستمر  التخزين  اأي�سًا  عليه  ويطلق   ، القرنى   التخزين  اأما   -

العالية االإيراد للنتفاع بها فى  ال�سنوات املنخف�سة االإيراد اأى  التى  تقل اإيرادها عن االحتياجات املطلوبة 

مثال ذلك : خزان اأوين ، خزان ال�سد العاىل  ، اأى  تخزين املاء الفائ�ض عن اال�ستخدام من �سنة اإىل  اأخرى  ، 

فيرتاكم ويكون ر�سيدًا مائيًا ، ي�سحب منه عند احلاجة .

نظرًا الأن اخلزانات تت�سبب فى  رفع املياه اأمامها فقد يحدث اأحيانًا اال�ستفادة من ذلك بتغذية ترعة رى  

من اأمامها كما هو حادث فى  خزان �سنار فى  ال�سودان .

)2( قناطر : والغر�ض االأ�سا�سى  منها هو رفع منا�سيب املياه اأمامها الإمكان تغذية الرتع وتخزين املياه.

اأو  اأو الكهرباء  اأغرا�ض الرى   ، فالقناطر قد تخدم  املياه فقط  ولي�ض الغر�ض من القناطر هو تخزين 

امللحة اأو اأكرث من غر�ض واحد منها ، مبعنى  اإنها تخدم غر�ض الرى  مثًل وفى  نف�ض الوقت ي�ستفاد بفرق 

منا�سيب املياه فى  توليد الكهرباء ، اأو ي�ستفاد برفع املنا�سيب اأمامها فى  تي�سري امللحة .

ومنا�سيبه  النهر  عن  معلومات  توافر  ينبغى   االأنهار  جمارى   على   وناجحة  مفيدة  م�سروعات  ولعمل 

وت�سرفاته وباقى  خ�سائ�سه الهامة ، وكلما توافرت االأر�ساد الدقيقة لفرتات منا�سبة كلما اأمكن االعتماد 

على  نتائجها اأكرث . وحل�سن احلظ فاإنه بالن�سبة لنهر النيل لدينا اأر�ساد قدمية ) ترجع اإىل  �سنة 641 م( 

على  مواقع متعددة متتد لفرتات طويلة . غري اإنه ميكن القول اأنه بداية الدرا�سات ال�ساملة العميقة على  

حو�ض النيل كانت مع مطلع القرن املا�سى  .

احلب�سية  واملنابع  اال�ستوائية  املنابع  فى   توجد  التى   باخلزانات  اخلا�ض  الق�سم  يلى   فيما  و�سندر�ض 

والنيل الرئي�سى  حتى  ال�سد العاىل  فى  م�سر . اأما اجلزء الثانى  اخلا�ض بالقناطر �سوف تتم درا�سته فى  

الباب الثانى  عند معاجلة م�سروعات الرى  فى  م�سر . )ارجع اإىل  ال�سكل رقم 10 لرتى  مواقع امل�سروعات 

التى  اأقيمت ل�سبط مياه النيل ( .
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اأوًل : م�صروعات التخزين املو�صمى  )ال�صنوى ( الواقعة على النيل وروافده:

ان�سئ  ، وقد  اأ�سوان فى  موقع اجلندل االأول  الرئي�سى  عند  النيل  اأ�صوان : يقع على   )1( خزان 

ـ ومتت  1912م  ، ب�سعة مليار مرت مكعب  ومتت تعليته االأوىل  فى  عام  1902م  ال�سنوى  فى  عام  للتخزين 

التعلية الثانية فى  عام 1932م ف�سارت �سعته 5 مليارات م3 ، ثم التعليه الثالثة �سنة 1955 م ف�سارت �سعته 

حواىل  5.2 مليار م3 . وقد �ساعد اإن�ساوؤه على  تنفيذ الكثري من م�سروعات م�سر الزراعية وال�سناعية اأي�سًا 

عن طريق اإقامة حمطة توليد الكهرباء .

)2( خزان جبل الأولياء : يقع فى  ال�سودان على  النيل االأبي�ض جنوب اخلرطوم بنحو 40 ك.م 

ومت احلجز بالكامل عليه للمنا�سيب الت�سميمية تقابل �سعة 3 مليارات م3 ل�سالح م�سر يقدر الوا�سل منها اإىل  

اأ�سوان بـ2.5 مليار م3 تقريبًا .  وقد مت اإن�ساوؤه ليتعاون مع خزان اأ�سوان فى  تدبري احتياجات م�سر من املياه 

فى  فرتة احلاجة ) من فرباير اإىل  يوليو ( وقد اأو�سى  باإقامة هذا ال�سد ملا كان يحدثه في�سان النيل االأزرق 

من حجز مياه اأعاىل  النيل وحتويل جمرى  النيل االأبي�ض اإىل  خزان طبيعى  طوال مدة تدفقه اإال اأن هذا 

اأهمها  اأ�سباب  اإن�ساء خزان ال�سد العاىل  وذلك لعدة  ال�سد قد ت�ساءلت قيمته واأ�سبح غري ذى  �سرورة بعد 

: �ساآلة كمية املياه املخزونة به بالن�سبة للمياه التى  ميكن تخزينها بال�سد العاىل  واأي�سًا �سخامة الفاقد 

من حو�سه التى  تقدر بن�سبة تقارب 100% من املياه املخزونة . وقد قامت م�سر فى  �سنة 1977م بت�سليمه 

لل�سودان لكى  تزداد فائدة ال�سودان من هذا اخلزان . 

)3( خزان �صنار : يقع �سد �سنار على  النيل االأزرق على  بعد 354 كم من اخلرطوم ،  ومت بناوؤه فى  

1925م جنوب بلدة �سنار بثمانية كيلومرتات وهو يقع خلف املوقع احلاىل  ل�سد الرو�سري�ض مب�سافة  مايو 

من  بالتبخر  ال�سنوى   الفاقد  يبلغ  كما   ، م3  مليون   931 امللء  متام  عند  اخلزان  حمتوى   – ويبلغ  كم   270

حو�ض اخلزان مايعادل 23% من ال�سعة الكلية وقد اختري املوقع احلاىل  لل�سد الأنه اأقرب مو�سع على  النيل 

االأزرق بالن�سبة للأرا�سى  التى  يراد زراعتها قطنًا فى  منطقة اجلزيرة بال�سودان ، والأن جمرى  النهر عنده 

ميتاز باأن قاعه �سخرى  �سلب . ونظرًا الرتفاع م�ستوى  اأر�ض اجلزيرة عن م�ستوى  النهر فاإنها ال تنتفع من 

مياه ال�سد اإال باجلزء االأعلى  منه . وقد ا�ستخدم خزان �سنار لرفع منا�سيب النيل االأزرق اأمامه الإمكان رى  

ترعة اجلزيرة وترعة املناقل التى  حفرت وتخرج من اأمام ال�سد لتو�سيل مياه الرى  اإىل  االأرا�سى  التى  

تزرع قطنًا فى  �سمال اأر�ض اجلزيرة ، واأي�سًا لتغذية م�ساريع الطلمبات باالإ�سافة اإىل  تخزين حواىل  مليار 

300 األف فدان ولكن ت�ساعفت هذه  م3 ال�ستخدامها وقت احلاجة . واالأ�سل فى  امل�سروع توفري املياه لرى  

امل�ساحة حتى  بلغت ما يقرب من مليون فدان . هذا وقد اأن�سئت حمطة الكهرباء ل�سد �سنار �سنة 1962م ، وتقع 

فى  الناحية الغربية وتتكون من وحدتني واأكرب طاقة لهما 15 األف كيلو وات .

)4( �صد الرو�صري�ض : يقع الرو�سري�ض على  النيل االأزرق عند بلدة » الدمازين » التى  تبعد عن 

مقيا�ض الرو�سري�ض بحواىل  6 كيلومرتات . اأن�ساأته حكومة ال�سودان حيث مت  بناوؤه عام 1966م بهدف زيادة 
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املخزون لدى  ال�سودان من املياه لزيادة امل�ساحات املزروعة، باالإ�سافة اإىل  توليد الطاقة  الكهرومائية ويبلغ 

الفاقد ال�سنوى  بالتبخر ما يعادل 12% من ال�سعة الكلية للخزان . 

438 كم من التقاء  )5( �صد خ�صم القربة : يقع �سد خ�سم القربة على  نهر عطربة على  بعد 

من  فدان  األف   500 قدرها  م�ساحة  خلدمة  املائية  االحتياجات  لتنظيم  وذلك  الرئي�سى،  بالنيل  العطربة 

االأرا�سى  الزراعية فى  منطقة البطانة تروى  من ترعة تاأخذ اأمام ال�سد بغر�ض توطني اأهاىل  وادى  حلفا 

الذين غمر ال�سد العاىل  اأرا�سيهم . وقد كانت �سعة خزان خ�سم القربة عند اإن�سائه 1.3 مليار م3 من املياه 

املخزونة اإال اأن هذه ال�سعة اأخذت تتناق�ض مع مرور ال�سنني ب�سبب ر�سوب الطمى  فى  حو�ض التخزين . كما 

تقدر الطاقة الكهرومائية التى  تولد منه بنحو 7 اآالف كيلو وات / �ساعة . 

ثانيًا : م�صروعات التخزين القرنى  ) امل�صتمر ( :

)1( �سد اأوين : يقع �سد اأوين على  نيل فيكتوريا على  بعد كيلومرتين من خمرج بحرية فيكتوريا ، وقد 

مت اإن�ساوؤه �سنة 1954م لل�ستفادة منه فى توليد الكهرباء ل�سالح اأوغندا ، ولل�ستفادة من التخزين القرنى  

) امل�ستمر ( فى  بحرية فيكتوريا . 

وقد ا�سرتكت م�سر مع اأوغندا فى  تنفيذه حيث �ساهمت ) 4.5 مليون جنية ( فى  تكاليف اإن�ساء ال�سد 

التى  بلغت 8 مليني جنية وتولد املحطة املقامة على  ال�سد طاقة كهرومائية قدرها 150 األف كيلو وات / 

�ساعة ل�سالح اأوغندا وكينيا .

1954 للآن متر خلله الت�سرفات الطبيعية لبحرية فيكتوريا دون اأى  �سحب اأو  ومنذ اإن�ساء ال�سد عام 

تخزين وذلك حلني االتفاق بني الدول املعنية على  تنفيذ موازنات له ولبحرية كيوجا لت�سغيلها جميعًا كوحدة 

واحدة ترتبط مع م�سروعات زيادة اإيراد النيل من منطقة امل�ستنقعات .

واأعاىل   ال�سودان  فى   ال�سنوى   التخزين  ذات  ال�سدود  اإقامة  من  الهدف  كان   : العاىل   ال�سد   )2(

النيل . هو تخزين جزء من املياه الزائدة فى  نهاية الفي�سان لل�ستعمال فى  االأوقات التى  ت�سح فيها مياه 

النيل فى  ال�سنة التالية مبا�سرًة . اإال اأن هذه امل�سروعات مل حتقق الغاية كاملة فى  التو�سع الزراعى  املن�سود 

وفى  تدعيم النه�سة ال�سناعية التى  اأ�سبحت �سرورة ملحة وفى  اإنقاذ البلد من خطر الفي�سانات العالية . 

لذلك روؤى  التفكري فى  م�سروع �سخم يحقق التخزين ب�سفة دائمة الإنقاذ مياه الفي�سان من ال�سياع فى  البحر 

القرنى   بالتخزين  ما يعرب عنه  �سواء وهذا  واملنخف�سة على  حد  العالية  الفي�سانات  واإبعاد خطر وتهديد 

)امل�ستمر ( . وقد و�سع على  املنطقة الواقعة اإىل  جنوب اأ�سوان الإقامة هذا امل�سروع فى  اأرا�سينا بعيدًا عن 

جو املفاو�سات مع احلكومات التى  تقع منابع النيل حتت نفوذها وقريبًا من مناطق االنتفاع باملاء املخزون ، 

اأال وهو م�سروع ال�سد العاىل  .

يعد م�سروع ال�سد العاىل  من اأكرب واأ�سخم امل�سروعات االإن�سائية عامة. والغر�ض الذى  يهدف اإليه هذا 
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امل�سروع العظيم هو املحافظة على  مياه النيل كيل تن�سرف اإىل  البحر دون اأن ينتفع بها كلها ويرمى  امل�سروع 

اإىل  حجز مياه الفي�سان كله اأمام ال�سد واختزانه كله فى  خزان اأكرب بالطبع من خزان اأ�سوان واأعلى  من�سوبًا 

منه ، ) انظر الف�سل الثالث من الق�سم الثانى  من الكتاب ( .

)3( �سد بحرية تانا )�سد بليز( : 

مت افتتاحه فى اإبريل 2010م على النيل االأزرق عند خمرج بحرية تانا لتخزين مياه الفي�سان وم�ساعدة 

مياه االأزرق على اجلريان بعد انح�سار ت�سرفاته بعد مو�سم الفي�سان.

ثالثًا : م�صروعات حتت الدرا�صة :

جتدر بنا االإ�سارة هنا باخت�سار اإىل  م�سروعات �سبط مياه النيل وتخزينها التى  حتت الدرا�سة والتنفيذ 

والتى  باكتمالها تكون دول حو�ض النيل قد حتكمت فى  مياه النهر وحافظت عليها من ال�سياع اإىل  حد كبري.

)1( �صد بحرية كيوجا : راأينا اأن بحرية كيوجا من مناطق الفقد فى  اأعاىل  النيل ، ولكن ميكن 

فى  الواقع جتفيف املناقع التى  تكونها . وبذلك يقوم هذا امل�سروع على  تعميق نيل فيكتوريا داخل بحرية 

كيوجا بق�سد جتفيف املناقع التى  تنت�سر حولها حتى  يقل الفاقد من املاء اخلارج من فيكتوريا فى  طريقه 

ما زال حتت  امل�سروع  » وهذا  �ساندى    « للملحة عند ميناء  اإقامة قناطر موازية وهوي�ض  ، ثم  األربت  اإىل  

الدرا�سة . 

)2( �صد بحرية الربت : من م�سروعات النيل التى  هى  حتت البحث ويقوم على  اإقامة �سد على  

نيل األربت عند خمرجة من البحرية ، وملا كانت جوانب البحرية عالية �سديدة االنحدار فاإن ارتفاع من�سوبها 

اخلزان  هذا  �سعة  وتقدر   ، بالتبخر  الفاقد  يزيد  لن  وبالتاىل   م�ساحتها  فى   كبرية  زيادة  عليه  يرتتب  لن 

بنحو 12.5 مليار م3 ، و�سوف يحقق هذا امل�سروع تخزينًا من النوع القرنى  امل�ستمر الذى  ي�سمح باالحتفاظ 

بالفائ�ض من اإيراد ال�سنوات العالية ل�سد عجز النهر فى  ال�سنني املنخف�سة اأو للتحكم فى  �سحب ت�سرف ثابت 

لكل من فرتتى  احلاجة وعدم احلاجة.

)3( �صد نيموىل  : اإذا ما اأقيم �سد األربت عند » موتري » ي�سبح من اللزم اإقامة �سد عند نيموىل  

وذلك ال�ستمرار امللحة فى  املنطقة بني نيموىل  و �سد » موتري » ف�سًل عن حجز مقدار من املياه ال ين�سرف 

اإىل  بحر اجلبل مبا�سرة يعادل ما تاأتى  به الروافد �سماىل  نيموىل  ، وملا كانت هذه الروافد اأ�سبه بال�سيول 

مبعنى  اإنها جتف ملدة اأربعة �سهور اأو خم�سة ثم تندفع فيها املياه خلل االأ�سهر الباقية كان على  �سد نيموىل  

عمل تعادل لهذه الت�سرفات .

)4( قناة جوجنلى  : وهى  من م�سروعات النيل القدمية التى  تقوم على  حفر قناة تبداأ من قرية 

جوجنلى  على  الرب ال�سرقى  لنهر اآمت بعد 60 كم من ماأخذه على  بحر اجلبل والواقعة على  احلدود اجلنوبية 

القناة جتاه  ، ثم ت�سري  6° �سمااًل  ملنطقة ال�سدود النباتية فى  بحرى  اجلبل والغزال عند دائرة عر�ض °5 ، 

ال�سمال ال�سرقى  حتى  ت�سل اإىل  النيل االأبي�ض قرب م�سب ال�سوباط م�سافة 300 كم تقريبًا بعر�ض 120 
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مرتًا وبعمق خم�سة اأمتار وذلك لتفادى  منطقة ال�سدود النباتية التى  تعر�ض مياه ه�سبة البحريات لل�سياع 

م�سر  حكومة  جلنة  عليها  وافقت  وقد  ال�سودان  حكومة  جلنة  اقرتاح  من  القناة  وهذه  والت�سرب  بالتبخر 

ب�سفة مبدئية حتى  ال ي�سار �سكان تلك اجلهات من اأى  م�سروع اآخر وفى  عام 1974م تقدمت الهيئة الفنية 

امل�سرتكة ملياه النيل مبذكرة للحكومتني امل�سرية وال�سودانية ت�سمنت ال�سورة النهائية حلفر قناة جوجنلى  

والتى  بداأت املرحلة االأوىل  لعمليات احلفر فى  17 يوليو �سنة 1978م وكان املفرو�ض اأن تنتهى  هذه املرحلة 

فى  عام 1985 ولكن الأ�سباب عديدة توقف امل�سروع بعد اأن قطع �سوطًا كبريًا . ) ارجع اإىل  �سكل 11 لتحليل 

ال�سكل البيانى  ( 

�صد النه�صة  )�صد الألفية الكبري(

على  االأزرق  النيل  على  البناء  قيد  اأثيوبى  �سد 

انتهاء  املتوقع  ومن  ال�سودانية،  االأثيوبية  احلدود 

2017م وهو واحد من ثلثة  العمل منه بحلول عام 

�سدود ت�سيد بهدف توليد الطاقة الكهربائية.

ويوجد تخوف لدى اخلرباء امل�سريني بخ�سو�ض 

تاأثريه على تدفق مياه النيل وح�سة م�سر فيه.

ا�ستعن  النه�سة  �سد  حول  املعلومات  من  )ملزيد 

ب�سبكة املعلومات الدولية(.

�سكل رقم ) 11 (
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اأن�صطة وتدريبات

اأول الأن�صطة:

ابحث فى �سبكة املعلومات الدولية عن اآثار بناء �سد النه�سة على م�سر ثم اأكتب بحثا واعر�سه على 

معلمك

ثانيا : التدريبات 

1- ما الفرق بني :

)اأ( اخلزانات ) ال�سدود( – القناطر .

)ب( التخزين ال�سنوى  – التخزين القرنى  .

)جـ( �سد �سنار – �سد الرو�سري�ض من حيث املوقع – االأهمية .

2- ماذا يحدث اإذا ...................؟:

 ) اأ ( مت االنتهاء من حفر قناة جوجنلى  

) ب ( قامت اإثيوبيا ببناء العديد من ال�سدود على  الروافد احلب�سية  

3 - مب تف�سر ............؟

)اأ( ت�ساءل اأهمية خزان جبل االأولياء.

)ب( اختيار موقع �سد �سنار علي النيل االأزرق

)جـ( اأهمية �سق قناة جوجنلى
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الف�صل 
اأزمة حو�ض النيلالرابع

الأهداف

بداية االأزمة واأ�سباب اخللف

اأهم ال�سراعات بني دول حو�ض النيل

املياه والنزاع ال�سيا�سى

اتفاقية عنتيبى وموقف م�سر 

وموقف القانون الدوىل

اخللفات امل�سرية 

ال�سودانية

اخللفات مع دول 

اأعاىل النيل

- فى نهاية هذا الف�سل يتوقع اأن 

يكون الطالب قادرا على اأن:

- يحدد بداية اأزمة دول حو�ض 

النيل.

- يتعرف اأ�سباب اخللف بني دول 

حو�ض النيل.

- يعى اأهمية االلتزام باتفاقية دول 

حو�ض النيل.

- يلم مبوقف خرباء القانون فى 

موقف م�سر من اتفاقية عنتيبى.

- يدرك دور الغرب فى تفاقم 

م�سكلت حو�ض النيل.

الق�صايا املت�صمنة

- الزيادة ال�سكانية واأثرها على 

التنمية
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اأزمة حو�ض النيل

كثريا ما حدثت خلفات بني دول حو�ض النيل حول ن�سيب كل منها من املاء – وكانت فى  كل مرة 

يتم حل اخللف ، خا�سة واأن م�سر كانت حري�سة على  علقتها بدول احلو�ض.

اقتنا�ض  اإال  اأخرى  ال يعنيها  – خا�سة بعد تدخل دول  ال�سراع  بداأ  الفرتة االأخرية  انه فى   اإال 

فر�سة احل�سول على  ح�سة من املياه باأى  �سكل كان.

اأوال : بداية االأزمة :

ترجع االأزمة فى  ال�سنوات االأخرية اإىل  ثبات ح�س�ض املياه ، وتزايد عدد ال�سكان لدول احلو�ض 

، وكذلك ات�ساع م�سروعات التنمية الزراعية وال�سناعية فى  دول املنبع والتى  تطلبت بناء �سدود على  

البحريات وبع�ض روافد النهر – وهذا باالإ�سافة اإىل  تدخل جهات اأجنبية.

عام  تنزانيا  دولة  ا�ستقلل  تاريخ  اإىل   فرتجع  احلو�ض  ودول  م�سر  بني  املائية  االأزمة  جذور  اأما 

1964م عندما اأ�سدر الرئي�ض التنزانى  فى  ذلك الوقت اإعلنا يت�سمن عدم االعرتاف باالتفاقيات التى  

اأبرمت قبل اإعلن اال�ستقلل ومن بينها اتفاقية عام 1929م .

، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبورندى  اتفاقية نهر  اأوغنده وكينيا  اأيدت هذا املبداأ كل من  وقد 

كاجريا عام 1977م التى  تت�سمن عدم االعرتاف باتفاقية 1929م ، كما اأعلنت اأثيوبيا رف�سها التفاقيتى  

1929م ، 1959م وقامت بتنفيذ �سد في�سا عام 1984م على  اأحد روافد النيل االأزرق بتمويل من بنك 

التنمية االأفريقى  – ذلك امل�سروع الذى  اأعلن اأنه قد يوؤثر على  ح�سة م�سر من مياه النيل.

)اأبحث على  �سبكة االإنرتنت وتعرف على  ن�سو�ض اتفاقيتى  1929م ، 1959م(

عاد التوتر بني م�سر وتنزانيا عقب ت�سريحات لوزير الرثوة املائية التنزانى  عام 2004م باأن بلده 

ترغب فى  التزود من مياه بحرية فيكتوريا عرب اأنابيب متتد 170 كيلومرتا لت�سل اإىل  القرى فى  تنزانيا 

لبلده. حقا  باعتباره  اأحد  اإخطار  دون  ذلك  – وكان 
جدير بالذكر اأن زعيم احلركة ال�سهيونية هريتزل – قدم اإىل  احلكومة الربيطانية م�سروعا عام 

1930م لتحويل جزء من مياه نهر النيل اإىل  �سحراء النقب فى  اإ�سرائيل.

وفى  عام 1974م �سمم املهند�ض اال�سرئيلى  )اإلي�سع ليكى(  م�سروعا جللب املياه اإىل  اإ�سرائيل من 

خلل تو�سيع ترعة االإ�سماعيلية ليزيد معدل تدفق املياه داخلها و�سحبها اأ�سفل قناة ال�سوي�ض – وتكرر 

طلب امل�سروع بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979م االأمر الذى  رف�سته م�سر تطبيقا للتفاقيات 

ال�سابقة مع دول حو�ض النيل والتى  تن�ض على  عدم جواز اإمداد اأى  دولة خارج حو�ض النيل باملياه.
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ثانيا : اأ�سباب اخللفات حاليا بني دول حو�ض النيل :-  

فجرت دول املنبع االأزمة من جديد وذلك من خلل اجتماع وزراء املوارد املائية لدول احلو�ض فى  

االإ�سكندرية يوليو 2005م مما انعك�ض على  دول امل�سب )م�سر وال�سودان( – حيث مت التنويه عن اإعادة 

النظر فى  اتفاقيتى  1929م ، 1959م 

وجدير بالذكر اأن م�سر – مبقت�سى  تلك االتفاقيات – حت�سل على  55.5 مليار مرت مكعب من مياه 

نهر النيل �سنويا – اأى  ما يعادل 78 % من ح�سة مياه النهر ، فى  حني حت�سل ال�سودان على  18.5 مليار 

مرت مكعب اأى  ما يعادل 13 % من ح�سة مياه النهر ) اإيراد النهر عند دخوله احلدود امل�سرية 84 مليار 

م3 (.

امل�سب حول  املنبع ودول  ال�سابق ذكره كان االختلف حادا بني دول  االإ�سكندرية  واأثناء اجتماع 

توزيع ح�س�ض مياه نهر النيل خا�سة واأن دول املنبع اأكدت على  حقها فى  اإقامة م�سروعات على  النهر.

ومتثلت االأزمة اأثناء املوؤمتر فيما يلى  :-

 – – رواندا  الدميقراطية  – الكونغو  – تنزانيا  – كينيا  – اأوغندا  )اأثيوبيا  املنبع  دول  مطالبة 

القدمية  االتفاقيات  هذه  اأن  بحجة  وال�سودان  م�سر  على   جديدة  اإطارية  اتفاقية  بفر�ض  بورندي( 

عقدت فى  فرتة اال�ستعمار واأنها فى  الوقت الراهن حتتاج اإىل  تنفيذ م�ساريع تنموية تقت�سى  اإقامة 

م�سروعات على  نهر النيل.

مطالبة م�سر وال�سودان باأن يبقى  الو�سع على  ما هو عليه فيما يخ�ض احل�س�ض املائية وترتيبات 

الو�سع احلاىل  بني دول املنبع وامل�سب وتتم�سكان باالتى  :

املوافقة امل�سبقة على  قيام اأى  م�سروعات على  حو�ض النيل.

احلقوق التاريخية لدول امل�سب فى  مياه نهر النيل.

االإجماع على  القرارات املتخذة حول مياه نهر النيل. 

– مت تاأجيل تعديل االتفاقية االإطارية  بناء على  االختلف فى  وجهات النظر ال�سابق ذكرها 

ملبادرة دول حو�ض نهر النيل ملدة �ستة اأ�سهر الإف�ساح املجال لوزراء املوارد املائية لدول املنبع ملزيد من 

الت�ساور بينهم وبني دولهم.
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 ثالثا : اأهم ال�سراعات بني دول احلو�ض :

1 - اخللفات امل�سرية ال�سودانية :

بداأت بعد نيل ال�سودان ا�ستقلله عام 1955م حيث اعترب ال�سودان اأن اتفاقية 1929م جزءا من 

ت�سوية �سيا�سية مع طرف اأجنبى  فى  غياب القيادة ال�سودانية ورغم اإرادتها. ولذا فهى  من طرف واحد 

واأنها تعطى  م�سر احلق فى  مراقبة جمرى  النيل من املنبع اإىل  امل�سب اإىل  جانب منحها حق  – خا�سة 
الفيتو جتاه اأى  م�سروع مزمع تنفيذه على  النهر.

زادت االأزمة فى  عام 1958م عند اإعلن ال�سودان عن نيتها فى  بناء �سد الرو�سري�ض حيث اعرت�ست 

م�سر – ولكن مت االتفاق عام 1959م على  اإلغاء حق م�سر فى  اأعمال الرقابة على  امل�سروعات التى  

تقام على  النيل – ومت االتفاق على  بناء خزان الرو�سري�ض بال�سودان – مقابل بناء ال�سد العاىل  فى  

م�سر.

2 - اخللفات مع دول اأعاىل  النيل :

فى   رغبتها  يو�سح  بطلب  1981م  عام  النامية  للدول  املتحدة  االأمم  ملوؤمتر  ر�سميا  اأثيوبيا  تقدمت 

ا�ست�سلح 227 األف فدان فى  حو�ض النيل االأزرق – وقامت فعل بتنفيذ �سد في�سا – اأحد روافد النيل 

االأزرق مما يوؤثر بدوره على  ح�سة م�سر بحواىل  0.5 مليار م3 وقامت بدرا�سة ثلث م�سروعات اأخرى  

�ستوؤثر على  ح�سة م�سر بحواىل  7 مليار م3 �سنويا.

وقد اأعلن خبري املياه االأثيوبى  فى  موؤمتر مركز الدرا�سات االأفريقية وال�سرقية جامعة لندن عن 

مياه النيل مايو 1990م – اأن م�سر وال�سودان قد اقت�سمت مياه النيل دون الت�ساور مع دول اأعاىل  النيل 

النيل رغم تعر�سها  مياه  مليار م3 من   0.6 �سوى   اأثيوبيا ال ت�ستغل  اأن  اأو�سح  اأخطارها. كما  اأو جمرد 

ملوجات من اجلفاف – اإ�سافة الأن بقية دول اأعاىل  النيل ال ت�ستخدم �سوى  0.05 مليار م3 .

رابعا : املياه والنزاع ال�سيا�سى  :

منذ  الكربى  القوى   لعبت  القدم حيث  منذ  وال�سودان  م�سر  لل�سغط على   املياه كورقة  ا�ستخدمت 

قدمي الزمن دورًا فى  هذا امل�سمار فقد ات�سل الربتغاليون مبلك احلب�سة الإقناعه ب�سق جمرى  ميتد من 

منابع النيل االأزرق حتى البحر االأحمر حلرمان م�سر من املياه.

وفى  الع�سر احلديث تدخلت �سركات اأمريكية و�سهيونية لعر�ض اإقامة �سدود على  نهر النيل ل�سالح 

النيل  الدولتان االأكرث اعتمادًا على  مياه  الوا�سلة مل�سر وال�سودان وهما  املياه  اأثيوبيا مما يوؤثر على  

حيث متثل مياه النيل حواىل  97% من موارد م�سر املائية التى  تبلغ ح�ستها 55.5 مليار م3 وهذا القدر 

ال يكفى  االحتياجات مما ي�سطر امل�سريني الإعادة ا�ستخدام املياه مرة ثانية ، اأما جمهورية ال�سودان 

فو�سطها وجنوبها ال يحتاج كثريا اإىل  مياه النيل حيث ي�سل معدل االأمطار اإىل  1500 مللم اأما �سمال 
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جمهورية ال�سودان فهو اأ�سد احتياجا اإىل  النيل وخا�سة فى  ظل اخلطة الوطنية ال�سودانية ال�ست�سلح 

 اإ�سافية من املاء .
3
2.4 مليون هكتار من االأر�ض الزراعية وهى  تتطلب 15 مليار م

اأ�سف اإىل  ذلك انف�سال دولة جنوب ال�سودان التى  ت�سيطر على  الن�سبة االأكرب من مياه النيل.

 
3
ويبلغ تعداد �سكان حو�ض النيل ما يقرب من 200 مليون ن�سمه وتبلغ حاجتهم املثلى  نحو 170 مليار م

�سنويا من املياه )اأنهار – اآبار – اأمطار(  وذلك لتحقيق االكتفاء الذاتى  من املياه دون م�ساكل.

منذ بداية التعاون االإقليمى  فى  �ستينات القرن الع�سرين وم�سر ت�سارك فى  جميع اأن�سطته والياته 

اإىل  االألية اجلديدة  النيل  ان�سمت جميع دول حو�ض  اإىل  مرحلة متميزة عندما  التعاون  و�سل هذا 

حكوماتها  جانب  من  واالأخر  احلني  بني  مطالب  تثور  النيل  حو�ض  دول  ا�ستقلل  منذ  حاليًا.  ال�سارية 

باإعادة النظر فى  اتفاقيات قدمية باعتبارها متت اإبان وقوع هذه الدول حتت اال�ستعمار .

اتفاقية عنتيبى  :

وقعها ممثلو اأثيوبيا – اأوغندا – رواندا – تنزانيا فى  2010/5/14م فى  مدينة عنتيبى  باأوغندا 

 – 10 �سنوات من دول حو�ض النيل ومل يح�سر مندوبو الكونغو الدميقراطية  بعد مفاو�سات ا�ستمرت 

بوروندى  واأ�سدرت كينيا بيان تاأييد لها.

هذه االتفاقية بها بع�ض البنود التى  ترى  م�سر اأنها مت�ض اأمنها القومى  فى  ماء النيل ومتت بدون 

ح�سور م�سر.

موقف م�سر :

هذه  اأن  الدولية  املنظمات  جلميع  للتاأكيد  اللزمة  االإجراءات  جميع  �ستتخذ  اأنها  م�سر  اأكدت 

االتفاقية �سد القانون الدوىل  وغري ملزمة مل�سر ومتثل تعديا على  حقوقها الدولية.

املفاو�سات  مائدة  اإىل   بالعودة  الإقناعهم  احلو�ض  دول  بجميع  �ستت�سل  اأنها  اأي�سا  م�سر  واأكدت 

والتو�سل اإىل  حل كما اأكدت اأي�سا اأنها �ستلجاأ اإىل  القانون الدوىل   للحفاظ على  حقوقها.

واأكدت م�سر اأنها متم�سكة بح�ستها التقليدية من مياه النيل وحذرت دول حو�ض النيل من توقيع 

اأنها  اتفاقية لتقا�سم مياه النهر ال تكون م�سر طرفا فيها واعتربت الق�سية م�ساألة امن قومى  واأكدت 

�ستدافع عن حقوقها التاريخية فى  مياه النيل .

موقف القانون الدوىل  :

يوؤكد خرباء القانون الدوىل  اأن م�سر لديها حقوق تاريخية مكت�سبة فى  مياه النيل قائمة على  

اأ�س�ض قانونية مت�سقة مع اأحكام قانونية دولية اأقرها معهد القانون الدوىل  1961م وكذلك اأيدت املادة 

12 من اتفاقية فيينا للمعاهدات 1978م .

وقد  للخلف  ال�سلف  من  تنتقل  التى   املعاهدات  من  الدولية  باالأنهار  اخلا�سة  االتفاقيات  وتعترب 
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1997م فى  النزاع بني املجر و�سلوفاكيا حول  اأكدت حمكمة العدل الدولية تلك القاعدة فى  حكمها 

اأحد امل�سروعات على  نهر الدانوب.

اأن�صطة وتدريبات

اأول الأن�صطة:

 ابحث فى �سبكة املعلومات الدولية عن اجلذور التاريخية الأزمة حو�ض النيل.

ثانيا : التدريبات 

1- مب تف�سر...........؟ 

اأ - يقف القانون الدوىل فى �سف م�سر فى اأزمة حو�ض النيل

ب - اأثر انف�سال جنوب ال�سودان على اخلطة الوطنية ال�سودانية ال�ست�سلح اأرا�سى جديدة.

ج - اعرتا�ض م�سر على اتفاقية عنتيبى

2 - من وجهة نظرك :

كيف ميكن التغلب على اأزمة حو�ض النيل؟

3 - »فى الفرتة االأخرية بداأ ال�سراع بني دول حو�ض النيل وخا�سة بعد تدخل دول اأخرى اليعنيها 

اإال اقتنا�ض الفر�سة للح�سول على ح�سة من املياه«

فى �سوء العبارة و�سح.........

1 - اأ�سباب اخللفات بني دول حو�ض النيل حاليا.

2 - اأهم ال�سراعات بني دول حو�ض النيل.



    

جغرافية مصر  

41         جغرافية مصر وحوض النيل



    42

جغرافية مصر           

الصف الثالث الثانوى جغرافية مصر وحوض النيل        

 الباب الثانى

جغرافية م�صر
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املوقع :

بها،  التى حظيت  العظمى  والهبات  الكربى  م�صر ذات موقع جغرافى متميز، يعترب من اخل�صائ�ص 

اأثر فى تاريخها العام، كما منحها دورا كبريا فى تاريخ املنطقة التى توجد بها، ودورا كبريا فى تاريخ 

العامل، ومنحها قوة موؤثرة كبرية جعل منها فى بع�ص فرتات قوتها قوة موؤثرة فى منطقتها، واأطمع فيها 

الطامعني فى بع�ص فرتات �صعفها، �صكل رقم »12« يبني موقع م�صر بالن�صبة للعامل.

املوقع الفلكى  :

تقع م�صر بني دائرتى عر�ص 22 و36 َ 31 �صمال دائرة اال�صتواء وخطى طول 25 و 37 �صرقى خط 

جرينت�ص، وهذا هو ما ي�صمى باملوقع الفلكي.

املوقع اجلغرافى

اأما بالن�صبة للياب�ص واملاء فهى تقع فى الركن ال�صماىل ال�صرقى لقارة اأفريقيا، كما ت�صمل جزءا من 

االأحمر،  البحر  ال�صرقية على  وب�صواحلها  البحراملتو�صط،  ال�صمالية على  ب�صواحلها  اآ�صيا، وتطل  قارة 

هذا هو موقعها اجلغرافى.

حتليل موقع م�صر اجلغرافى:

االأحمر  والبحر  املتو�صط  البحر  واأفريقيا، ومفرق بحرين هما  اآ�صيا  قارتى  ملتقى  تقع م�صر عند 

وهى بذلك متتلك برزخا اأر�صيا مهما ي�صل بني القارتني ويف�صل بني البحرين، هو برزخ ال�صوي�ص الذى ال 

�صكل )12( موقع م�صر من  العامل

 ˚ ˚ ˚ ˚
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يزيد طوله كثريا على مائة كيلو مرت.

واإذا نظرنا اإىل خريطة العامل القدمي »اآ�صيا واأوروبا واأفريقيا« لوجدنا نطاقا �صحراويا كبريا يقع 

غربى الكتلة االأفريقية االآ�صيوية، وميتد ما بني دائرتى عر�ص 18و30 �صمال دائرة اال�صتواء، وما بني 

اآ�صيا �صرقا ويف�صل هذا النطاق العري�ص بني  »اإقليم ح�صائ�ص« و�صط  املحيط االأطلنطى غربا و�صهوب 

عاملني كبريين عامل البحر املتو�صط وما يقع �صماله من اأقاليم معتدلة وباردة فى اأوروبا �صماال، وعامل 

احل�صائ�ص احلارة والغابات املو�صمية فى اجلنوب واجلنوب ال�صرقي، فى اأفريقيا واآ�صيا جنوبا، ولكل من 

العاملني حما�صيله التى ميتاز بها، كما اأن كل منهما فى حاجة اإىل حما�صيل االآخر، ومنتجاته املختلفة 

»الزراعية واملعدنية وال�صناعية«.

اإال اأن هذا النطاق ال�صحراوى الكبري قد قطعه ذراعان بحريان فى اجتاه جنوبى �صماىل تقريبا، 

هما اخلليج العربى والبحر االأحمر، ويقرتبان من البحر املتو�صط اقرتابا �صديدا، االأول عن طريق نهر 

الفرات والثانى عن طريق برزخ ال�صوي�ص، ولذلك كان ال�صاحل ال�صرقى للبحر املتو�صط »�صوريا ولبنان 

طرق  اأهم  من  اأخرى  ناحية  من  م�صر  فى  النيل  ودلتا  ال�صوي�ص  وبرزخ  ناحية  من  والعراق  وفل�صطني« 

التجارة بني ال�صرق والغرب، ومن اأهم طرق املوا�صالت العاملية على مر القرون.

ي�صاف اإىل هذا اأن نهر النيل ينبع من ه�صبة البحريات اال�صتوائية، اأى من قلب اأفريقيا، ويجمع مياه 

روافده احلب�صية، ويقطع حاجز ال�صحراء الكربى حتى ي�صب فى البحر املتو�صط.

هذا الطريق املائى العظيم يخرتق ال�صحراء الكربى وي�صل بني اأقاليم ال�صافانا والغابات املو�صمية 

فى قارة اأفريقيا وبني اأقاليم البحر املتو�صط وما �صماله فى اأوروبا وهذا الطريق ي�صاعد الطريق البحرى 

املتاخم له، وهو طريق البحر االأحمر.

اأن نهر النيل فى م�صر يقرتب اقرتابا �صديدا من �صاحل البحر فى منطقتني، هما  ي�صاف اإىل هذا 

ثنية قنا، ومنطقة تفرع الدلتا.

وبحكم موقع م�صر اجلغرايف، فاإنها ت�صيطر على اأحد اأهم طريقني للتجارة العاملية وهو طريق برزخ 

ال�صوي�ص وعلى طريق اإ�صافى اآخر هو طريق النيل والبحر االأحمر عند ثنية قنا، وقد ا�صتثمرت م�صر 

هذا املوقع املمتاز فى التاريخ القدمي، باأن �صقت قناة النيل ــ ال�صوي�ص، وكانت ت�صل نهرالنيل عند موقع 

القاهرة تقريبا براأ�ص خليج ال�صوي�ص، »اأطلق عليها قناة �صيزو�صرتي�ص تارة وقناة نخاو تارة اأخري«، 

كما اأعيد حفر هذه القناة فى الع�صر العربى االإ�صالمي، »اأطلق عليها خليج اأمري املوؤمنني وظل ا�صم �صارع 

اخلليح امل�صرى باقيا حتى وقت قريب و�صمى جزء منه االآن ب�صارع بور�صعيد«، وكانت التجارة الدولية 

بني اأوروبا واآ�صيا ت�صل بال�صفن اإىل ميناء ر�صيد اأو دمياط، ثم تقطع اأحد فروع الدلتا موقع القاهرة 

احلاىل ثم ت�صري فى »قناة النيل ــ ال�صوي�ص« وت�صتمر بعد ذلك اإىل موانئ البحر االأحمر االأخري، واإىل 
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عدن واإىل موانئ الهند وال�صرق االأق�صي، اأو اإىل موانئ �صرق اأفريقيا وبالعك�ص.

وفى بع�ص فرتات التاريخ »فرتات احلروب ال�صليبية« امل�صطربة كانت التجارة ت�صعد فى نهر النيل 

حتى ثنية قنا ثم تنقلها القوافل عرب ال�صحراء ال�صرقية اإىل اإحدى مواينء البحر االأحمر امل�صرية 

مثل الق�صري وبالعك�ص وهذا طريق اإ�صافى للتجارة العاملية عرب م�صر بني ال�صرق والغرب.

وفى الع�صر احلديث حفرت قناة ال�صوي�ص لت�صل البحر املتو�صط بالبحر االأحمر ات�صاال مبا�صرا 

والقنطرة  االإ�صماعيلية  هى  ال�صوي�ص  جانب  اإىل  مهمة  مدن  عدة  اإن�صاء  االأمر  وا�صتلزم  1869م  عام 

وبور�صعيد.

كما ر�صفت احلكومة طريق قنا ــ �صفاجا، وهى فى �صبيل اإمتام تنفيذ م�صروع مد خط حديدى بني 

ــ ال�صوي�ص »خط حديدى وطريق م�صفلت« وبذلك  �صفاجا واأبو طرطور، هذا اإىل جانب طرق القاهرة 

يتم اإحياء الطريق االإ�صافى القدمي للتجارة وربط البحر االأحمر بوادى النيل.

قارات  بني  العاملية  اجلوية  الطرق  التقاء  مراكز  الدولية«  »املطارات  اجلوية  م�صر  موانئ  وتعترب 

العامل القدمي بع�صها والبع�ص االآخر.

اآثر موقع م�صر من الناحية الب�صرية واحل�صارية:

مل يقت�صر اأثر املوقع اجلغرافى مل�صر على التجارة الدولية فح�صب، بل اأنه ظل موؤثرا طوال التاريخ 

على الثقافة امل�صرية، وعلى غريها من الثقافات، وتدل اآثار ع�صر ما قبل االأ�صرات »اأى ما قبل 7000 

كان  الذى  املطر  قل  عندما  والغربية  ال�صرقية  ال�صحارى  من  هبطوا  االأوائــل  امل�صريني  اأن  على  �صنة« 

ي�صقط عليها، وجفت االأ�صجار واالأع�صاب ـــ وحتولت اإىل ال�صحارى التى جتدها االآن ــ اإىل وادى النيل 

املتو�صط »التى ميثلها متثال رم�صي�ص«  املاء اجلارى الدائم، وكان معظم هوؤالء من �صاللة البحر  م�صدر 

ومتتاز بالقامة املتو�صطة اأو فوق املتو�صطة النحيفة طويلة الراأ�ص والب�صرة ال�صمراء.

ثم ا�صتقبلت م�صر بع�ص هجرات من جنوب غرب اآ�صيا فى ع�صر بناة االأهرام وذلك عن طريق �صمال 

�صيناء وبرزخ ال�صوي�ص »بوابة م�صر ال�صرقية« ومتتاز هذه ال�صاللة التى �صميت اجليزاوية »ن�صبة الأهرام 

اجليزة« بالراأ�ص العري�ص والقامة املائلة للق�صر املكتنزة، عري�صة املنكبني، وميثلها متثال الكاتب امل�صرى 

القاعد القرف�صاء، وقد ظل هذان العن�صران ميثالن تركيبة ال�صكان امل�صريني طوال الع�صور.

وكانت ال�صحارى امل�صرية التى حتيط بوادى النيل االأدنى ودلتاه مبثابة الدروع الواقية لها، ومن ثم 

منت املدن امل�صرية القدمية فى ظل اأمن وا�صتقرار اإذ كان ال يدخل م�صر من بابها ال�صرقى اإال جماعات 

قليلة العدد مل ت�صتطع اأن تهز اأمن البالد وا�صتقرارها اإال فى ع�صور الهك�صو�ص.



    

جغرافية مصر  

47         جغرافية مصر وحوض النيل

وبذلك احتفظت م�صر ب�صخ�صيتها فرتات عديدة من تاريخها، وكانت اجلماعات التى تفد من ال�صرق 

متثل جماعات رعوية قدمية، ما لبث اأن ذابت فى البالد، ولكنها اأثرت فى اللغة امل�صرية القدمية.

كما كانت م�صر ت�صتقبل هجرات مماثلة قليلة العدد من الغرب واجلنوب.

وفى الوقت نف�صه امتدت املدنية امل�صرية القدمية عرب بوابة اجلنوب النيلية اإىل ما وراء اجلندل 

الثانى جنوبا، واأن�صاأت مراكز عمرانية وح�صارية على �صفاف النيل حتمل الطابع امل�صرى حتى مدينة 

دنقلة احلالية.

البحر  امل�صيحى من حو�ص  الع�صر  ا�صتقبلته م�صر فى  ما  واأكربها عددا، هى  الهجرات  اأهم  وكانت 

املتو�صط اإذ اأن مدينة االإ�صكندرية التى اأن�صاأها االإ�صكندر االأكرب عام 332ق.م منت وترعرعت واأ�صبحت 

مركزا للثقافة االإغريقية، ت�صع بنورها فى حو�ص البحر املتو�صط كله، وكتب علماوؤها باللغة االإغريقية 

وعندما ظهرت امل�صيحية احت�صنتها م�صر واأ�صبحت من مراكزها االأوىل فى العامل، وفى ظل امل�صيحية 

ا�صتقبلت م�صر كثريا من الهجرات من بلدان حو�ص البحر املتو�صط وجزره املختلفة وما لبث هذه الهجرات 

اأن ذابت فى ال�صعب امل�صرى اأثناء الع�صر القبطى »الع�صر االإغريقى والرومانى والبيزنطي«.

641م وفتحت اأبوابها الأحد اأكرب  وعندما ظهر االإ�صالم مت فتح م�صر على يد العرب امل�صلمني عام 

البالد  اإىل  تتدفق  الهجرات  هذه  وظلت  العربية  الهجرات  وهى  الطويل،  تاريخها  فى  اإليها  هجرتني 

حتى اأ�صبحت اأغلبية امل�صريني من امل�صلمني، و�صادت اللغة العربيةوكانت الدلتا والوادى يعمالن دائما 

املنب�صط  الفي�صى  ب�صهله  الوادى  ي�صمح  اإىل قوتها وال  بذلك  وت�صيف  الوافدة  الهجرات  ا�صتيعاب  على 

اأو الدلتا بعزل اأى فئة من الفئات بل هما يعمالن دائما على متثيل كل من ي�صكن اأر�ص م�صر فى �صبيكة 

اأن�صاأ دولة قومية من �صعب واحد متما�صك واإذا كانت  اأول من  واحدة، واإذا كان امل�صريون القدماء هم 

اأوائل املدنيات الكربى فى العامل، وكانت ت�صع ب�صيائها فى كل اجتاه واإذا كانت م�صر  مدنيتهم هى من 

اإحدى منارات العلم الرئي�صية فى عامل البحر املتو�صط اأى فى العامل االإغريقى والروماين، وكانت تزهو 

مبكتبة االإ�صكندرية فاإن م�صر التى ا�صتطاعت اأن ت�صد عدوان املغول فى موقعة عني جالوت 1260م على 

العامل العربى وحتمى االإ�صالم من عدوانهم وعدوان ال�صليبيني اأ�صبحت مركزا للغة العربية والثقافة 

االإ�صالمية بف�صل االأزهر ال�صريف.

العلم  ن�صر  وفى  اأفريقيا  حترير  حركة  فى  رائد  بدور  اجلغرافى  موقعها  بف�صل  االآن  م�صر  وتقوم 

احلديث فى العاملني العربى واالأفريقي، فهى مركز القلب فى العامل العربى بني م�صرقه ومغربه، كما اأنها 

فى موقع القلب اأي�صا بالن�صبة للعامل االإ�صالمى املمتد من قلب اآ�صيا اإىل املحيط االأطلنطي.
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حدود م�صر ال�صيا�صية:

احلدود ال�صيا�صية هى تلك اخلطوط التى حتدد االأبعاد اجلغرافية للدولة، وحتدد رقعتها امل�صاحية 

وكيانها كدولة م�صتقلة ذات �صيادة، ومل تكن احلدود ال�صيا�صية معروفة فى املا�صى بالتحديد مبثل ما 

هى معروفة حاليا، وكانت مناطق احلدود عبارة عن نطاقات وا�صعة فا�صلة بني الدول، وقد مت حتديد 

خط احلدود ال�صمالية ال�صرقية فى عام 1906م عندما و�صعت تفا�صيل ومعامل حدود م�صر مع فل�صطني 

اأما خط احلدود بني م�صر وليبيا فقد مت حتديده فى عام 1925م.

حدود  غالبا  جريانها  مع  م�صر  حدود  فاإن  العربى  العامل  و�صط  فى  مل�صر  اجلغرافى  املوقع  وبحكم 

م�صرتكة مع دول عربية �صقيقة وقد جنحت م�صر على مر الع�صور فى املحافظة على كيانها ال�صيا�صى 

م�صر  وحــدود  تغيري،  دون  م�صتقرة  ظلت  التى  ال�صيا�صية  حدودها  فى  متمثلة  اجلغرافية  واأبعادها 

ال�صيا�صية حتكمها اتفاقيات دولية مع جريانها وت�صندها مواثيق تاريخية وحجج حتمى حقوقها، حيث 

يتوفر فيها الدليل القاطع على �صيادة م�صر على اأرا�صيها وب�صط نفوذها عليها منذ اأقدم الع�صور.

الأبعاد اجلغرافية للحدود ال�صيا�صية امل�صرية:

1ــ احلد ال�صمايل:

ويتم�صى مع �صاحل البحر املتو�صط من �صرق رفح �صرقًا وحتى غرب ال�صلوم غربًا بطول يزيد على 

األف كيلومرت.

2ــ احلد الغربي:

وهو خط احلدود ال�صيا�صية الذى يف�صل بني م�صر وليبيا وهو خط متعرج قليال فى ال�صمال ولكنه 

ال�صودانية بطول  االأرا�صى  مع  نقطة احلدود  اإىل  ي�صل  اإىل اجلنوب حتى  �صكال هند�صيا متجها  ياأخذ 

1094 كيلو مرت متم�صيا مع خط طول 25 درجة �صرقا.

3ــ احلد اجلنوبى:

 22 عر�ص  دائرة  مع  وال�صودان  م�صر  بني  يف�صل  الذى  اجلنوبى  ال�صيا�صية  احلدود  خط  ويتم�صى 

درجة �صماال من نقطة احلدود الغربية مع االأرا�صى الليبية حيث يتجه �صرقا اإىل �صاحل البحر االأحمر 

بطول 1230كيلو مرتا، وقعت م�صر اتفاقية مع بريطانيا ب�صاأن هذا احلد اجلنوبى فى عام 1899م والتى 

عرفت باتفاقية ال�صودان وتقع حاليب و�صالتني �صمال دائرة عر�ص 22 �صماال اأى داخل حدود م�صر.

 ˚

 ˚

 ˚
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4ــ احلد ال�صرقى:

�صيناء حيث يتو�صط هذا اخلط  البحر االأحمر، ثم �صرقا لي�صم �صبه جزيرة  ويتم�صى مع �صاحل 

خليج العقبة حتى ي�صل اإىل نقطة تقع اإىل ال�صرق من طابا ثم يتجه خط احلدود ال�صيا�صية بعد ذلك 

نحو ال�صمال الغربى حتى ي�صل اإىل البحر املتو�صط �صرقى مدينة رفح امل�صرية.

يبلغ طول احلد ال�صيا�صى الربى من راأ�ص خليج العقبة �صرق طابا حتى �صرق رفح نحو )210 كم(.

جمهورية    ال�ســــــــــــــــودان

البحر املتو�سط

فل�سطني

ال�سعودية

ر
م
ح

لأ
ر ا

ح
الب

�صكل )12( حدود  جمهورية م�صر العربية
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اأن�صطة وتدريبات

اأول : الأن�صطة 

1ــ على خريطة �صماء مل�صر تعاون مع زمالءك فى توقيع البيانات التالية عليها:

- حتديد احلدود الفلكية مل�صر.

- حتديد الدول التى ت�صرتك مع م�صر فى حدود �صيا�صية.

- حتديد احلدود الطبيعية مل�صر.

واأهميته  م�صر  موقع  عن  املدر�صية  االإذاعة  فى  تقدمها  �صفحة  ن�صف  عن  تزيد  ال  كلمة  اأكتب  2ــ 

االإ�صرتاتيجية.

ثانيا : التدريبات 

1ــ مب تف�صر...؟

اأــ اأهمية موقع م�صر اجلغرافى.

ب ــ متثل ال�صحراء امل�صرية دروعا واقية مل�صر.

ج ــ اأهمية املوانئ امل�صرية اجلوية.

2ــ منطقة �صمال �صيناء وبرزخ ال�صوي�ص متثل البوابة ال�صرقية مل�صر.

حلل هذه العبارة مو�صحا اأهم الهجرات التى وفدت اإىل م�صر عن طريق هذه البوابة.

3ــ ما النتائج املرتتبة علي...؟

اأــ تقارب ذراع البحر االأحمر من البحر املتو�صط.

ب ـــ امتداد ال�صحراء امل�صرية غربا و�صرقا.

ج ــ اقرتاب نهر النيل من �صاحل البحر االأحمر عند ثنية قنا.

4ــ ما املق�صود بكل من...؟

ب ــ املوقع اجلغرافى اأــ املوقع الفلكي 

د ــ طرق التجارة العاملية. ج ــ احلدود ال�صيا�صية 

5ــ اأى العبارات التالية �صحيحة واأيها خطاأ مع ذكر ال�صبب فى احلالتني

»           « اأــ تقع م�صر بني دائرتى عر�ص 22 و36 َ 31 �صمال دائرة اال�صتواء    

»           « ب ــ يتم�صى احلد ال�صرقى مع �صاحل البحر املتو�صط من �صرق رفح حتى غرب ال�صلوم 

»           « ج ـ- كانت اأهم الهجرات واأكربها عددا فى الع�صر الفرعونى    

»           « دــ تقع م�صر عند ملتقى قارتى اأوروبا واأفريقيا     

6ــ اأكمل العبارات التالية:

اأــ ت�صيطر م�صر على اأهم طريقني للتجارة هما .....،.........

ب ــ ا�صتقبلت م�صر خالل تاريخها هجرات خمتلفة مثل ........، ........

 ˚  ˚

.
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يتوقع

يعدد
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الوحدات الت�صاري�صية الكربي:

ميكننا اأن نق�صم �صطح م�صر اإىل وحداته الت�صاري�صية الكربى االآتية:

1 - وادى النيل ودلتاه، ومنخف�ص الفيوم.

2 - ال�صحراء الغربية.

3 - ال�صحراء ال�صرقية.

4 - �صبه جزيرة �صيناء.

1 - وادى النيل ودلتاه ومنخف�ض الفيوم.

تكوين  ظروف  من  يت�صح  كما  امل�صرية  االأرا�صى  فى  الت�صاري�صية  الوحدات  اأهم  هو  االإقليم  وهذا 

البالد اأنها جميعا ترجع اإىل عوامل التعرية النهرية. واأنها ارتبطت منذ اأقدم الع�صور بنظام جريان 

اأواخر ع�صر  اأر�ص م�صر منذ  النيل ي�صق طريقه فى  نهر  بداأ  املختلفة وقد  الع�صور  واأطواره فى  النهر 

امليو�صني بعد حركة االرتفاع التى تعر�صت لها البالد وقد ظل النهر دائما ملتزما بقاعدة اجلريان نحو 

�صكل )14( �صطح م�صر

ـا
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
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ال�صمال ب�صفة عامة متم�صيا مع اجتاه االنحدار العام للبالد. واأنه يجرى داخل االأرا�صى امل�صرية )دون 

اأن تغذيه اأية روافد جديدة( مل�صافة ت�صل اإىل نحو 1532 كيلو مرت من نقطة احلدود امل�صرية ال�صودانية 

فى اجلنوب وحتى البحر املتو�صط. وتبلغ م�صاحة الوادى والدلتا نحو 35000 كيلو مرتا مربعا موزعة 

)
2
( واأكرث من الثلث بقليل للوادى )13000ك. م

2
بواقع الثلثني تقريبا للدلتا )22000ك.م

وقبل بناء ال�صد العاىل جنوب مدينة 

�صيق  واد  فــى  يــجــرى  النهر  ــان  ك ــوان  ــص اأ�

جدا يكاد يقت�صر على املجرى فقط وذلك 

ال�صخور  به  حتف  مرت،  كيلو   300 مل�صافة 

اجلرانيتية والرملية النوبية القدمية على 

الطينية  االإر�صابات  بع�ص  تاركا  اجلانبني، 

التى كان ير�صبها فى تلك امل�صاحة ال�صيقة 

التى  امل�صاحة  هى  هذه  وكانت  الــوادى  من 

ال�صد  بناء  قبل  بزراعتها  النوبة  اأهل  قام 

اأر�ص  فى  اجلــزء  هــذا  ميتد  وكــان  العايل. 

النوبة جنوب مدينة اأ�صوان مل�صافة 300كم 

حتى حدود م�صر مع ال�صودان.

بحرية ال�صد العاىل )بحرية 

نا�صر(:

حتولت  العاىل  ال�صد  بناء  اإمتــام  بعد 

هى  طولية  بــحــرية  اإىل  الــنــوبــة  ــى  ــص اأرا�

�صخمة  بحرية  وهــى  العاىل  ال�صد  بحرية 

من  اأكـــرث  اإىل  م�صاحتها  ت�صل  امل�صاحة 

اأربعة اآالف كيلو مرت مربع وهى على �صكل 

ال�صمال  اإىل  اجلنوب  من  طوله  م�صتطيل 

نحو 500كم. اأما من حيث االت�صاع، في�صل اأحيانا اإىل واحد وع�صرين كيلو مرتًا لكن متو�صط االت�صاع هو 

ثمانية كيلو مرتات فقط.

مظهر  اإىل  حتولت  قد  املخزونة  العاىل  ال�صد  مبياه  امتالئها  بعد  العاىل  ال�صد  بحرية  اأن  وال�صك 

�صكل )15( وادى النيل والدلتا
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ت�صاري�صى هام، واأثرت فى �صكل الت�صاري�ص العام لبالد النوبة، حيث اختفت اأرا�صى النوبة الزراعية 

حتت مياه البحرية بعد اأن غمرتها املياه، واختفت كذلك كل �صور العمران ال�صابقة. وقد مت تهجري �صكان 

النوبة من منطقة النوبة احلقيقية - بيئتهم القدمية - اإىل منطقة النوبة اجلديدة، وهى منطقة تقع 

اإليها قبل بدء تخزين املياه فى بحرية ال�صد العاىل  اأمبو، والتى مت تهجري ال�صكان  فى �صهل وادى كوم 

حيث اأعدت لهم املزارع والقرى اجلديدة.

ومن املعروف اأن ما يزيد على ثلثى طول بحرية ال�صد العاىل يقع فى االأرا�صى امل�صرية بينما ثلثها 

فقط اأو اأقل يقع فى االأرا�صى ال�صودانية.

منطقة اجلندل الأول:

اأول ما يعرت�ص جمرى النهر اإىل ال�صمال مبا�صرة من ال�صد العاىل هو اجلندل االأول ومل�صافة ت�صل 

اإىل 12 كيلو مرتًا حيث تعرت�ص جمرى النهر �صخور جرانيتية وتن�صاب مياه النهر و�صط هذه ال�صخور 

حركة  ال�صخور  هذه  ظهور  على  �صاعد  وقد  االنحدار.  و�صديدة  عميقة  اأخدودية  اأودية  فى  ال�صلبة 

اال�صطراب التى �صادت الق�صرة االأر�صية فى هذا املكان والتى اأ�صرنا اإليها من قبل.

واإىل ال�صمال من اجلندل االأول نالحظ اأن نهر النيل ين�صاب نحو ال�صمال بوجه عام با�صتثناء ثنية 

قنا )اأنظر اخلريطة( وقد ي�صيق ال�صهل الفي�صى فى بع�ص املناطق وقد يت�صع فى مناطق اأخري.

معدل اإنحدار النهر:

وتن�صاب مياه نهر النيل فى الوادي، مع االنحدار التدريجى لالأر�ص من اجلنوب اإىل ال�صمال، ولكن 

بانحدار طفيف غري ملحوظ تقريبًا. وقد �صاعد هذا االنحدار الطفيف اإىل تر�صيب النهر للطني والغرين 

الذى مالأ بهما واديه منذ اأقدم الع�صور. والذى كانت تزيد حمولته ب�صدة مع كل في�صان جديد.

1 : 14000 فى الوادى والدلتا من ارتفاع  اإىل   10000 : 1 ويبلغ انحدار النهر فى معدله ما بني 

90 مرتا عند مدينة اأ�صوان اإىل م�صتوى �صطح البحر وهذا االنحدار الهني هو �صبب ثنيات النهر الكثرية 

وكذلك كرثة اجلزر الطينية به.

الإر�صابات الطينية:

فى  فاإنها  ر�صوبية  �صهول  فى  املتو�صط  البحر  حتى  اأ�صوان  من  م�صر  فى  يجرى  النيل  نهر  كان  واإذا 

الواقع منقولة من احلب�صة حيث تعمل املياه اجلارية على نحت ال�صخور وتعريتها وحتملها على �صكل 

اإر�صابات حديثة التكوين ن�صبيا تزداد حداثتها كلما اجتهنا �صماال فى وادى النيل فى م�صر. با�صتثناء 
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بع�ص املوا�صع التى تظهر بها ال�صخور النارية ومناطق احلجر الرملى النوبي، والتى يجرى فيها النهر 

من اخلرطوم حتى قرب اإ�صنا.

�صخور  جميعا  وهى  متحولة،  و�صخور  قدمية  نارية  �صخور  من  مكونة  احلب�صة  ه�صبة  اإن  وحيث 

بها. ومن ثم كان  النهر غنية  التى يحملها  الروا�صب  كانت  املختلفة  باملعادن  باطنية وبركانية، غنية 

ثراء الطمى الذى يحمله نهر النيل من ه�صبة احلب�صة، والذى بنى به ال�صهل الفي�صى فى الوادى والدلتا، 

والذى كان يتجدد كل عام على مدى مئات االآالف من ال�صنني حتى حجز معظمه ج�صم ال�صد العاىل فى 

ال�صنوات االأخرية.

وكانت �صهول الدلتا الفي�صية اأكرث امتدادا نحو ال�صمال اأثناء بع�ص فرتات البالي�صتو�صني، كما كان 

البحر يعود فيغمر م�صاحات من �صواحل الدلتا، ولذلك تكونت البحريات وامل�صتنقعات فى �صمال الدلتا.

الدلتا:

ودلتا النيل هى االأرا�صى الواقعة اإىل ال�صمال وال�صمال ال�صرقى وال�صمال الغربى من نقطة تفرع 

املا�صى  فى  تتميز  وكانت  البحري.  الوجه  با�صم  تعرف  الدلتا  ظلت  وقد  اخلريية  القناطر  عند  النيل 

بتعدد فروع النيل التى كانت متر بها. اإذ كانت للنيل �صبعة اأفرع فى االأزمنة القدمية، ثم ت�صاءل هذا 

العدد اإىل ثالثة فى الع�صر العربى ثم اإىل فرعني فى الوقت احلا�صر وهما فرع دمياط وفرع ر�صيد وقد 

�صقت الرتع الرئي�صية فى الدلتا مكان كثري من اأفرع الدلتا.

ويبداأ النيل فى التفرع اإىل ال�صمال الغربى من مدينة القاهرة بنحو 23 ك. م. فى منطقة مالئمة 

حيث تتميز االأر�ص باال�صتواء، وتتباعد متاما احلواف املرتفعة التى تالزم النهر على جانبيه ال�صرقى 

ب�صبب  الطينية، وذلك  روا�صبه  يب�صط  اأن  فيها  النهر  ا�صتطاع  ف�صيحة  م�صاحة  والغربي، وحيث توجد 

بطء انحداره و�صحولة املياه ال�صاحلية.

وكان معدل منو الدلتا فى املا�صى اأ�صرع منه فى الوقت احلا�صر ب�صبب كمية االإر�صابات الطينية التى 

كان يحملها النهر ويلقى بها فى البحر املتو�صط عند م�صبه، اأما االآن فقد انخف�صت االإر�صابات الطينية، بعد 

بناء ال�صد العايل، وكذلك ب�صبب اإدخال نظام الرى الدائم. وبناء القناطر وال�صدود على جمرى النهر.

وكانت الدلتا تتقدم فى البحر مبعدل 4 اأمتار �صنويا قبل بناء ال�صد العاىل مما كون روؤو�ص �صاربة 

فى البحر عند م�صب النهر وتوجد ثالثة روؤو�ص للدلتا. اأولها راأ�ص دمياط والثانى راأ�ص ر�صيد والثالث 

راأ�ص بلطيم وهما اأق�صى اأجزاء ال�صاحل ال�صماىل امل�صرى امتدادا نحو ال�صمال.

ويبلغ طول الدلتا من اأق�صى ال�صمال اإىل نقطة التفرع نحو 170 ك. م وطول القاعدة املمتدة ومع 

طول ال�صاحل ال�صماىل 220 ك. م.
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وت�صمية فرعى النيل فى الدلتا بدمياط ور�صيد ترجع اإىل ا�صم املدينتني التى ي�صب النهر عندهما 

فى البحر املتو�صط. واإن كانت هاتان املدينتان تقعان فى الوقت احلا�صر اإىل اجلنوب من �صاحل البحر 

اأو نقطة امل�صب مب�صافة ترتاوح ما بني 11 ، 13كم. حيث تقدمت الدلتا اإىل ال�صمال منهما خالل عملية 

بناء النهر للدلتا وتقدم بها نحو ال�صمال فى مياه البحر. اأما االآن فقد توقف هذا الزحف نحو ال�صمال، 

العالية  االأمــواج  ونحت  البحرية  التعرية  بفعل  ال�صمالية  اأجزائها  تاآكل  من  الدلتا  على  ويخ�صى  بل 

ل�صواطئها، وبعد افتقار نهر النيل اإىل الطني الذى كان ير�صبه فى موا�صم الفي�صان.

الدلتا  �صرق  اإىل  طبيعية  بطريقة  الدلتا  تق�صيم  على  الدلتا  فى  للنيل  فرعني  وجود  �صاعد  وقد 

وو�صط الدلتا وغرب الدلتا. وهو تق�صيم تقليدى الأق�صام الدلتا الطبيعية. واأن الفوا�صل الفعلية بني 

اأن�صئت على النهر فى مواقع عديدة. والدلتا فى واقع  هذه االأق�صام عن طريق اجل�صور املتعددة التى 

االأمر اإقليم جغرافى واحد متكامل ومتجان�ص. وموحد فى التكوين الطبيعى ونوع البيئة والنظام املائي. 

وما االأق�صام الثالثة اإال جمرد ت�صنيفات وم�صميات اإدارية فى اأغلب االأحيان.

�صمك الرتبة:

يطلق ا�صم الوادى والدلتا فى م�صر على االأرا�صى الطينية ال�صوداء، وهى اأرا�صى �صديدة اخل�صوبة 

متالأ ال�صهل الفي�صي، كونها من اإر�صابات الغرين، ويزداد �صمك طبقات طمى النيل التى تك�صو �صطح الوادى 

والدلتا، كلما اجتهنا �صماال كقاعدة عامة.

اختالف تركيب الرتبة بني الوادى والدلتا:

الرمال  ن�صبة  ازدياد  الدلتا. ومع  الطينية فى تربة  التكوينات  ن�صبة  اأن ترتفع  اأي�صا  البديهى  ومن 

فى تربة الوادى ترتفع معها ن�صبة امل�صامية، كما هو احلال فى جنوب البالد. اأما تربة الدلتا فهى تربة 

طينية متما�صكة اأقل م�صامية من تربة الوادي، وذلك الرتفاع ن�صبة الطني وال�صل�صال بها اأما فى االأطراف 

ال�صمالية فى االأرا�صى الواقعة جنوب البحريات ال�صمالية اإىل تربة �صماء لزجة �صيئة ال�صرف.

منخف�ض الفيوم: 

يقع منخف�ص الفيوم فى ال�صحراء الغربية ومع ذلك فهو امتداد طبيعى لوادى النيل، واليختلف 

املنخف�ص من حيث التكوين وال�صكل عن بقية املنخف�صات االأخرى بال�صحراء الغربية من حيث انخفا�ص 

من  الغربى  اجلنوب  اإىل  املنخف�ص  ويقع  مرتفعة  وه�صاب  بحوائط  واإحاطته  اأرا�صيه،  وانحدار  القاع، 

القاهرة، حيث يبداأ انحداره تدريجيًا بعد نحو 70 كيلو مرتا منها، بينما تقع مدينة الفيوم نف�صها على 

م�صافة 90 كيلو مرتا.
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ويختلف منخف�ص الفيوم عن بقية منخف�صات ال�صحراء الغربية فى ناحيتني:

1 - ات�صاله بوادى النيل عن طريق بحر يو�صف الذى يحمل ماء النيل اإليه وهو فرع قدمي للنيل.

2 - تكوين طمى النيل فى ال�صهول الفي�صية التى تغطى معظم �صطح املنخف�ص، والتى جعلته قريب 

ال�صبه بالوادى والدلتا.

وهو   - يو�صف  بحر  طريق  عن  الع�صور  اأقدم  ومنذ  بانتظام  النيل  مبياه  الفيوم  منخف�ص  ويتغذى 

قناة من قنوات الرى حاليا - ولكنه كان فى املا�صى فرعًا من اأفرع النيل القدمية، وكان يخرج من النيل 

مبا�صرة قرب ديروط، ولكنه يتغذى حاليًا من ترعة االإبراهيمية التى مت حفرها فى عام 1873م والتى 

تخرج من النيل عند اأ�صيوط.

ويف�صل املنخف�ص عن وادى النيل من الناحية ال�صرقية حافة مرتفعة، ويدخل بحر يو�صف منخف�ص 

الفيوم من خالل فتحة طبيعية قرب بلدة الالهون، ت�صمى »هوارة املقطع« يخرتقها بحر يو�صف وينقل 

ماء النيل اإىل املنخف�ص من خاللها منذ اأقدم الع�صور.

وتبلغ م�صاحة املنخف�ص نحو 1700 كم2. واالجتاه العام لالنحدار داخل املنخف�ص هو اإىل ال�صمال 

الغربي. ولي�ص هناك من�صرف للماء باملنخف�ص �صوى بحرية قارون التى تقع فى �صماله الغربي. وي�صرف 

جزء من مياه ال�صرف اإىل وادى الريان، و هو منخف�ص مغلق يقع اإىل اجلنوب الغربى من منخف�ص الفيوم 

حتت  مرتًا   45 بنحو  �صطحها  م�صتوى  ينخف�ص  اإذ  الفيوم،  منخف�ص  جهات  اأعمق  قارون  بحرية  وحتتل 

م�صتوى �صطح البحر وهى بحرية �صحلة ماحلة وم�صاحتها 214 ك. م2.

والي�صري انخفا�ص االأرا�صى الزراعية فى املنخف�ص على وترية واحدة بل ينحدر على هيئة �صل�صلة 

من املدرجات وتتدرج هذه امل�صاطب فى انحدارها حتى ت�صل اأدنى من�صوب لها قرب �صواطئ بحرية قارون. 

وكذلك فاإن اأرا�صى املنخف�ص لي�صت م�صتوية كما هو احلال فى اأرا�صى الوادى والدلتا واأهم من ذلك اأن 

البحر )م�صتوى  �صطح  م�صتوى  اأدنى من  من�صوب  يقع على  الذى  النيل  وادى  الوحيد من  هذا هو اجلزء 

�صطح بحرية قارون اأقل من 40 مرتا حتت م�صتوى �صطح البحر(، ومع ذلك يحتفظ بحيويته واإنتاجيته. 

وهى التى ظلت تتجدد كل عام بف�صل طبقة الطمى التى كانت ت�صله مع في�صان النيل مثل بقية اأرا�صى 

الوادى والدلتا فى م�صر.

اأعلى  منا�صيب  اإىل  املياه  رفع  اإىل  كثرية  نقاط  فى  احلقول  بني  تن�صاب  التى  الرى  قنوات  وحتتاج 

لت�صل املياه اإىل االأرا�صى الزراعية، الغنية بالزراعة ال�صجرية والب�صتانية، ومزارع الزيتون وحدائق 

الفاكهة، ويعترب منخف�ص الفيوم بجدارة ب�صتان م�صر االأول.

وتتلخ�ص فى هذا املنخف�ص كل اخل�صائ�ص الطبيعية واحليوية مل�صر فيغذيه النيل باملياه عن طريق 

اأحد فروعه الطبيعية القدمية، وحتيط به ال�صحراء من كل اجلهات تقريبًا، ولذا اأطلق عليه البع�ص 

ا�صم »م�صر ال�صغري«.
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الفيوم، يف�صل بينهما حاجز  الغربى من منخف�ص  اإىل اجلنوب  الريان: يقع  منخف�ص وادى 

42 مرتا، مت تو�صيله  15 كم، ينخف�ص قاعه عن م�صتوى �صطح البحر بنحو  من احلجر اجلريى �صمكه 

مبنخف�ص الفيوم بوا�صطة قناة حفرت فى قلب ال�صحراء ال�صتخدامه كم�صرف للماء الزائد على حاجة 

الرى فى حمافظة الفيوم ليمكن حتقيق م�صروعات التو�صع الزراعى باإدخال كمية اأكرب من ماء الرى دون 

بحرية  مياه  من�صوب  يرتفع  اأن 

قارون نتيجة ال�صرف.

الـــ�ـــصـــحـــراء   -  2

الغربية:

الغربية  ال�صحراء  متتد 

بني وادى النيل �صرقا واحلدود 

ــا،  ــرب ــيــبــيــة غ ــل ــة ال ــري ــص ــ� امل

�صماال  املتو�صط  البحر  وبــني 

ال�صودانية  امل�صرية  واحلــدود 

ثلثى  من  اأكرث  وت�صغل  جنوبا. 

االإجــمــالــيــة،  م�صر  مــ�ــصــاحــة 

نحو  تبلغ  م�صاحة  تغطى  اإذ 

مربع.  ــرت  م كيلو  األـــف   681

من  جزء  الغربية  وال�صحراء 

اله�صبة االأفريقية العظمي، التى متتد غربا، متمثلة فى منطقة ال�صحراء الكربى حتى �صواحل املحيط 

االأطلنطي. وهى بذلك جزء من النطاق ال�صحراوى ال�صخم املمتد من املحيط االأطلنطى فى الغرب حتى 

اأوا�صط اآ�صيا فى ال�صرق.

على  ترتكز  التى  املختلفة  ال�صخرية  ال�صطوح  من  عدد  من  م�صر  فى  الغربية  ال�صحراء  وتتاألف 

تكوينات  من  بع�صها  ال�صطح.  االأحدث على  ال�صخرية  التكوينات  فيها  تكون  تكوينات قاعدية قدمية 

احلجر الرملى كما هو احلال فى جنوب البالد وت�صمى ه�صبة اجللف الكبري. وتوجد اإىل ال�صمال منها 

امل�صرية  االأرا�صى  فى  ومتتد  اجلريية.  باله�صبة  ت�صمى  التى  وهى  االأحدث.  اجلريى  احلجر  تكوينات 

مل�صافة 700 كيلو مرت تقريبًا. ومن دائرة عر�ص مير مبدينة اإ�صنا فى جنوب م�صر وحتى �صاحل البحر 

املتو�صط.

�صكل )16( ال�صحراء الغربية

�ا
����
����
����
ي����

����
����
����
�����
ب
����
����
����
�����
ي
����
����
����
�����
ل



    

جغرافية مصر  

59         جغرافية مصر وحوض النيل

من  النيل  بوادى  راأ�صية حتف  لها حواف  الت�صاري�ص فى م�صر،  اأبرز معامل  واله�صبة اجلريية هى  

املناطق  فى  مرتا   50 على  ارتفاعها  واليزيد  ال�صمال،  نحو  تدريجى  انحدار  ولها  الغرب،  ومن  ال�صرق 

ال�صاحلية بينما ي�صل ارتفاعها اإىل 500 مرت فى اأطرافها اجلنوبية وتوجد داخل هذه اله�صبة وعلى 

اأطرافها اجلنوبية �صل�صلة من املنخف�صات ال�صحراوية املتميزة، والتى كونت ما ي�صمى بواحات ال�صحراء 

الغربية. والتى تنحدر حوائط اله�صبة اإىل تلك املنخف�صات والواحات بدرجات متفاوتة وتنحدر هذه 

اله�صبة ب�صدة نحو منخف�صات القطارة و�صيوة بحوائط راأ�صية تقريبا وانحدار اله�صبة نحو ال�صمال هني 

للغاية، وتظل تقرتب هذه اله�صبة من البحر املتو�صط، تاركة بينها وبينه �صهال �صاحليا، اأما فى املنطقة 

غرب مر�صى مطروح فاإنه ي�صبح �صريطا �صاحليا �صيقا للغاية القرتاب ه�صبة مارمريكا من ال�صاحل.

اأهم اخل�صائ�ض الطبيعية لل�صحراء الغربية:

اأ - ال�صحراء الغربية خالية من موارد املياه ال�صطحية اجلارية وتوجد بع�ص االآبار والعيون فى 

املياه اجلوفية ذات الكميات  ال�صطح فيها بدرجة قربتها من منا�صيب  الواحات والتى انخف�ص من�صوب 

املحدودة.

ب - الق�صم ال�صماىل من ال�صحراء الغربية يتغذى من االأمطار ال�صتوية ولذا توجد به بع�ص االأن�صطة 

على  اعتمادا  املــحــدودة.  والــزراعــيــة  الرعوية 

التى  املحلية  ــار  االآب بع�ص  وعلى  ال�صتاء  اأمطار 

ت�صتفيد اأي�صا من خمزون مياه االأمطار فى باطن 

االأر�ص.

الغربية  ال�صحراء  فى  املائى  ال�صرف   - ج 

بطريقة  املنخف�صات  نحو  و�صطها  فــى  يتجه 

وا�صحة.

االأحــوا�ــص  مــن  جمموعة  بها  تنت�صر   - د 

الداخلية واملنخف�صات والواحات. عند خطوط التقاء التكوينات ال�صخرية املختلفة وقد قامت عوامل 

التعرية اجلوية بن�صاط كبري فى حفر وتعميق هذه املنخف�صات.

الرمال  بحر  منها  الغربى  اجلزء  فى  ويوجد  الرمال.  وفر�صات  الرملية  الكثبان  بها  تنت�صر   - هـ 

العظيم.

�صكل )17( الكثبان الرملية فى  ال�صحراء الغربية
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اأهم الظاهرات الت�صاري�صية فى ال�صحراء الغربية:

اأوًل: املنخف�صات والواحات:

وهى اأهم الظاهرات الت�صاري�صية فى ال�صحراء الغربية على االإطالق. وهى عبارة عن اأحوا�ص ذات 

ت�صريف مائى داخلي، تنخف�ص قيعانها اإىل اأعماق �صديدة فى بع�ص اجلهات - وت�صل اإىل نحو 400 مرت 

حتت م�صتوى �صطح اله�صبة املحيطة بها. وتنخف�ص قيعان بع�ص هذه املنخف�صات اإىل منا�صيب اأدنى من 

م�صتوى �صطح البحر، كما هو احلال فى منخف�صات �صيوة والقطارة ومنخف�ص وادى الريان. بع�ص هذه 

املنخف�صات اآهلة بال�صكان لغناها مبوارد املياه وبع�صها خالية متاما منهم لفقرها فى موارد املياه اأو خلوها 

متاما منها. والبع�ص يحتوى على بحريات ماحلة مثل »منخف�ص القطارة« وهو اأكرب منخف�صات ال�صحراء 

الغربية م�صاحة واأعمقها.

حيث تنفرد بها ال�صحراء الغربية وجدير بالذكر اأن ال�صحراء ال�صرقية تخلو من هذه الظاهرة اأما 

املنخف�صات التى ت�صغلها الواحات فنجدها اآهلة بال�صكان، وعامرة باأوجه الن�صاط االقت�صادى املختلفة 

وذلك بف�صل وجود االآبار والعيون، التى ت�صتغل مياهها فى الزراعة وتربية احليوان. وهذا هو ال�صبب 

فى اكت�صابها خ�صائ�ص الواحات، حيث تتوفر املياه وين�صط ال�صكان فى الزراعة وتربية املا�صية فى بيئة 

حتيط بها ال�صحراء من كل جانب. مما جعلها حمطات هامة للراحة والتموين فى ال�صحراء الغربية 

منذ اأقدم الع�صور. مع احتفاظ اأهلها بنمط احلياة الب�صيطة اجتماعيا واقت�صاديا.

ونعر�ص بالتف�صيل لبع�ص هذه املنخف�صات والواحات: -

اجلزء  اخلارجة  الواحات  ت�صغل  كبري،  منخف�ص  من  جزء  وهى  اخلارجة:  الواحات   )1(

الواحات  وتاأخذ  الداخلة.  الواحات  هى  الغربى  جانبه  فى  اأخرى  واحة  توجد  بينما  منه،  ال�صرقى 

اخلارجة �صكال طوليا من ال�صمال اإىل اجلنوب فى جنوب ال�صحراء الغربية، وعلى م�صافة نحو 176 كم. 

من مدينة �صوهاج. وت�صري الواحات اخلارجة فى اجتاه موازى لوادى النيل. حتى قيل اإنه كان ي�صغل هذا 

اجلزء اأحد فروع النيل القدمية. كما اأن املحافظة �صميت مبحافظة الوادى اجلديد. وهناك عدة طرق 

ت�صل اخلارجة بوادى النيل، من �صوهاج وجرجا واأ�صيوط. واأف�صلها هو الطريق االأ�صفلتى الذى ي�صلها 

باأ�صيوط.

اإليه، وهى  )2( الواحات الداخلة: وت�صغل اجلزء الغربى من املنخف�ص الذى �صبق االإ�صارة 

فى  املتعمقة  )اأى  الداخلة  بالواحات  �صميت  ولذلك  اخلارجة.  الواحات  من  ال�صحراء  فى  عمقا  اأكرث 

ال�صحراء( وياأخذ �صكلها اجتاها �صرقيا غربيا. وتبعد عن الواحات اخلارجة بنحو 120 ك. م وتت�صل 
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بطريق اأ�صفلتى ببقية واحات ال�صحراء الغربية التى تقع اإىل ال�صمال وال�صمال الغربى منها.

)3( واحة الفرافرة: وتقع فى و�صط ال�صحراء الغربية تقريبا، وتت�صل بالواحات الداخلة 

واخلارجة جنوبا، وبالواحات البحرية �صماال، من خالل طريق اأ�صفلتى يقطع ال�صحراء الغربية ويربط 

بني واحاتها.

)4( الواحات البحرية: وتقع اإىل ال�صمال مبا�صرة من واحة الفرافرة اأقرب الواحات اإليها 

من ناحية اجلنوب، وتبعد عن مدينة اجليزة بنحو 340 ك. م، وتقع اإىل اجلنوب الغربى منها، وي�صلها 

بوادى النيل طريق مر�صوف، واآخر لل�صكك احلديدية بني مناجم احلديد بالواحات البحرية واملنطقة 

ال�صناعية فى التبني جنوب حلوان. والواحات البحرية مثل بقية الواحات االأخري، عبارة عن حفرة 

بالواحة  �صميت  لذلك  م�صاحة،  ال�صحراء  واحات  اأ�صغر  وهى  الغربية،  ال�صحراء  و�صط  فى  عميقة 

ال�صغرية.

)5( واحة �صيوة: وهى جزء من املنخف�ص الهائل الذى يوجد فى �صمال ال�صحراء الغربية وي�صم 

منخف�ص القطارة اأي�صا، وم�صتوى �صطح االأر�ص فى �صيوة يقل بنحو 17 مرتا عن م�صتوى �صطح البحر.

وهى واحة غنية ن�صبيا مبواردها املائية، اآهلة بال�صكان، وغنية باالأن�صطة االقت�صادية والزراعية 

والرعوية منذ اأقدم الع�صور، وتقع اأكرث جهات املنخف�ص ات�صاعا ناحية ال�صرق.

ويقع على م�صافة قريبة من واحة اأخرى واقعة فى االأرا�صى الليبية هى واحة جغبوب، وتت�صل 

واحة �صيوة مبدينة مر�صى مطروح ال�صاحلية من خالل طريق مر�صوف.

)6( منخف�ص وادى النطرون: وهو منخف�ص رملى يقع فى ال�صحراء الغربية غربى وادى 

النيل.

وهو دون م�صتوى �صطح البحر بنحو 23 مرتا، وهو قريب من الدلتا امل�صرية،  ويبعد طرفه اجلنوبى 

عن مدينة القاهرة بنحو 80 ك. م.

واملنخف�ص على هيئة واٍد م�صتطيل ت�صغل باطنه �صل�صلة من البحريات املاحلة، تغطى قاعها روا�صب 

�صميكة من االأمالح بها بع�ص ق�صور من مادة النطرون.

الدلتا  من  اأي�صا  وقربه  الباطنى  املياه  من�صوب  من  قاعه  قرب  ب�صبب  بال�صكان،  اآهل  واملنخف�ص 

والطريق ال�صحراوى املو�صل بني القاهرة واالإ�صكندرية، وهو مركز اإدارى تابع ملحافظة البحرية.

)7( منخف�ص القطارة: وهو غري اآهل بال�صكان، يحتوى على بحريات وم�صتنقعات ماحلة ويعد 

وي�صل   ،2 كم   19.500 م�صاحته  تبلغ  اإذ  االإطــالق،  على  واأعمقها  الغربية  ال�صحراء  منخف�صات  اأكرب 

انخفا�ص قاعه اإىل 134 مرتا حتت م�صتوى �صطح البحر.
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)8( منخف�ص وادىالريان: يقع اإىل اجلنوب الغربى من منخف�ص الفيوم ويف�صل بينهماحاجز 

تو�صيله  مت  مرتًا،  بنحو42  البحر  �صطح  م�صتوى  عن  قاعه  ينخف�ص  �صمكه15كم   اجلريى  احلجر  من 

مبنخف�ص الفيوم بوا�صطة قناة حفرت فى قلب ال�صحراء ال�صتخدامه كم�صرف للماء الزائد عن حاجة 

اأكرب من مياه الرى  الرى فى حمافظةالفيوم ليمكن حتقيق م�صروعات التو�صع الزراعى باإدخال كمية 

دون اأن يرتفع من�صوب مياه بحرية قارون نتيجة ال�صرف، ويعد وادى الريان حممية طبيعية ملا يحتويه 

وحفريات  الربية  احليوانات  من  نوعا   15 واأكرثمن  واملهاجرة  املقيمة  الطيور  من  االأنواع  ع�صرات  من 

حيوانية متحجرة ترجع اإىل ماليني ال�صنني.

ثانيا: الروا�صب الرملية: تغطى الرمال ما ال يقل عن 40% من م�صاحة ال�صحراء الغربية، 

بال�صحراء  الت�صاري�صية  الظاهرات  اأهم  الرملية  الروا�صب  تعترب  لذلك  خمتلفة،  واأ�صكال  ظروف  فى 

الغربية، واأ�صبحت الرمال اأي�صا متيز ال�صحراء الغربية عن ال�صحراء ال�صرقية التى تخلو من اأى نوع 

من اإر�صابات الرمال اإال فى م�صاحات حمدودة للغاية.

وتظهر الرمال فى ال�صحراء الغربية فى ال�صور والأ�صكال الآتية:

اإىل اجلنوب  الغربية  ال�صحراء  الغربى من  الن�صف  العظيم: ويوجد فى  الرمال  )1( بحر 

مبا�صرة من واحة �صيوة وبطول ي�صل اإىل نحو 500 ك . م وبات�صاع يرتاوح ما بني 160، 180 كيلومرتا، 

و�صمى ببحر الرمال العظيم الأن هذه امل�صاحة الهائلة عبارة عن امتداد هائل من اإر�صابات الرمال، هى 

فى نف�ص الوقت منطقة غري ماأهولة متاما، وال مطروقة اأي�صا - اأى ال مير عربها امل�صافرون خلطورتها، 

و�صمك اإر�صابات الرمال بها. والتغري امل�صتمر فى مالمح وطبوغرافية املنطقة بفعل الرياح، ولذا �صميت 

ببحر الرمال العظيم، وهى فى نف�ص الوقت اأكرث جهات العامل جفافا وندرة فى مواردها املائية، لذا خلت 

متاما من كل �صور العمران الب�صري.

اإر�صابات هوائية من فعل  )2( الغرود: وهى كثبان رملية طولية ال�صكل، ومتوازية اأي�صا، وهى 

الرياح، التى داأبت على نقلها من مكان داخل ال�صحراء الغربية، وتاأخذ اأ�صكالها الطولية املتوازية جتاه 

اأكوام رملية طولية ذات اجتاه �صماىل غربى - جنوبى �صرقى وهو االجتاه  اإىل  التى حولتها  الرياح، 

ال�صائد للرياح فى م�صر، ومن اأ�صهر هذه الغرود: غرد اأبى املحاريق، الذى ميتد من �صرق منخف�ص الواحات 

البحرية حتى منخف�ص الواحات اخلارجة.

�صطح  م�صاحات كبرية من  رملية مفرو�صة فوق  روا�صب  الرمال: وهى عبارة عن  )3( فر�صات 

التعرية  فعل  من  اأي�صا  وهى  مربع،  مرت  مائة  من  اأكرث  اإىل  ات�صاعها  ي�صل  الغربية،  ال�صحراء  ه�صبة 
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الهوائية، حيث تنقلها الرياح من مكان لرت�صيبها فى مكان اآخر وهكذا، وتوجد فر�صات الرمال فى م�صر 

ب�صورة مكثفة فى اأق�صى جنوب ال�صحراء الغربية، حيث ت�صعف قوة الرياح ال�صمالية ال�صائدة هناك 

اأبعد من ذلك، ولذلك توجد فر�صات الرمال بكرثة فى تلك االأجزاء  ال تقوى على نقلها اإىل م�صاحات 

اجلنوبية من ال�صحراء الغربية.

ثالثا : اإقليم مريوط: ويطلق ا�صم مريوط على املنطقة ال�صاحلية  من ال�صحراء الغربية، 

املطلة على البحر املتو�صط، واملمتدة من غربى مدينة االإ�صكندرية، حيث حتد االإقليم من ناحية ال�صرق 

�صريط  عن  عبارة  مريوط  واإقليم  الليبية،  امل�صرية  احلدود  الغرب  ناحية  من  وحتده  مريوط  بحرية 

االآخر،  بع�صها  فى  وي�صيق  املواقع  بع�ص  فى  يت�صع  املتو�صط،  البحر  ل�صاحل  ي�صريموازيا  �صيق  �صاحلى 

وذلك تبعا لبعد ه�صبة ال�صحراء الغربية عن ال�صاحل اأو قربها منه، وعندما ترتاجع هذه اله�صبة اإىل 

اجلنوب جند اأن ال�صهل ال�صاحلى الإقليم مريوط قد ات�صع، واأن املجال قد اأ�صبح ف�صيحا لن�صاط الزراعة 

على االآبار واالأمطار ال�صتوية وكذلك رعى االأغنام الذى ا�صتهر بها هذا االإقليم.

ويتميز االإقليم اأي�صا بوجود �صل�صلة من الكثبان اجلريية البي�صاء املعروفة جيدا فى منطقة ال�صاحل 

ال�صماىل الغربى مل�صر، وهى عبارة عن اإر�صابات هوائية من اأ�صل بحري، واالأهمية العظمى لهذه الكثبان 

هى قدرتها الفائقة على اختزان مياه االأمطار ال�صتوية التى تت�صرب اإىل باطنها، وحتتفظ بها فى جوفها، 

حيث ت�صمح بوجود عدد غري قليل من االآبار التى ت�صاعد على قيام حياة زراعية م�صتقرة.

التى تقع بني �صال�صل هذه  الطولية  الوديان  وال�صعري فى  التني والزيتون والقمح  زراعة  وقد جنحت 

اأن اأجزاء من هذه التالل اجلريية قد  الكثبان اجلريية، مع امتداد منطقة مريوط ال�صاحلية، ف�صال عن 

تلك  فى  البناء  فى  ي�صتخدم  الذى  االأبي�ص  اجلريى  احلجر  قطع  على  احل�صول  فى  ال�صكان  منها  ا�صتفاد 

ال�صخرية من  التالل  اأخرى من  �صل�صلة  تتلوها  ال�صاحلية  الكثبان  ال�صل�صلة من  اأن هذه  املنطقة، ومعروف 

احلجر اجلريي، بينما املناطق املح�صورة بني الكثبان ال�صاحلية والتالل ال�صخرية ت�صغلها اأرا�ص منخف�صة 

ملحية، تبذل حماوالت ال�صت�صالحها وحتويلها اإىل الن�صاط الزراعي، ويظهر مع خط ال�صاحل اإىل اجلنوب 

مل�صر.  ال�صماىل  ال�صاحل  فى  غربيا  �صرقيا  اجتاها  تتجه  التى  واملنخف�صات  الكثبان  من  متوازية  خطوط 

انظر �صكل رقم »16«.
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3- ال�صحراء ال�صرقية:

النيل  وادى  بني  ال�صرقية  ال�صحراء  تقع 

ال�صوي�ص  وخليج  االأحمر  والبحر  الغرب،  فى 

م�صاحتها  وتبلغ  ال�صرق.  فى  ال�صوي�ص  وقناة 

22% من  اأو نحو  األف كيلومرت مربع،   223 نحو 

وت�صرف  امل�صرية.  االأرا�صى  م�صاحة  اإجماىل 

على البحر االأحمر، بارتفاع كبري ي�صل ما بني 

1500 و2000 مرت فوق �صطح البحر، فى �صكل 

هذه  تنحدر  بينما  االنــحــدار،  �صديدة  حــواف 

املرتفعات انحدارا تدريجيا ناحية الوادى فى 

الغرب.

ال�صرقية  ال�صحراء  حواف  مييز  ما  واأهم 

الثغرات  كــرثة  هــو  النيل،  وادى  على  املطلة 

م�صبات  ــر  االأم واقــع  فى  هى  التى  والفتحات 

كانت  والتى  اجلافة،  الــوديــان  من  كبري  لعدد 

جمار مائية تفي�ص باملياه فى الع�صور املطرية، على عك�ص حواف ال�صحراء الغربية التى تخلو متاما من 

هذه الثغرات والفتحات، خللوها من الوديان اجلافة.

التكوينات املختلفة لل�صحراء ال�صرقية:

ويتكون اإقليم ال�صحراء ال�صرقية من ه�صاب انك�صارية، ومعظمها من �صخور قاعدية، فى اجلنوب، 

فتكوينات احلجر الرملي، ثم تكوينات اجلوراوي، فاحلجر اجلريى الكريتا�صى ثم تكوينات الرمال وهذه 

موزعة على التواىل من اجلنوب اإىل ال�صمال، من خط عر�ص اأ�صيوط اإىل خط عر�ص القاهرة، اأما جنوب 

خط عر�ص اأ�صوان فتكويناته ترجع اإىل ما قبل الكمربي، واأغلبها ظاهر على ال�صطح فى جهات كثرية، 

ال�صودانية  امل�صرية  �صماال حتى احلدود  ال�صوي�ص  تبداأ من جنوب  والتى  االأحمر  البحر  اأما مرتفعات 

البع�ص،  بع�صها  حماذاة  فى  متواز  خط  على  ت�صري  تالل  ولكنها  مت�صلة،  جبلية  �صال�صل  فلي�صت  جنوبا، 

وحت�صر بينها وبني البحر �صريطا �صاحليا ي�صيق فى بع�ص االأماكن فيقت�صر على امل�صاحة التى ي�صغلها 

فقط، واأهم جبال البحر االأحمر جبل ال�صايب »2185 مرتا« وجبل حماطة »1978 مرتا«.

�صكل )18( ال�صحراء ال�صرقية
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الظاهرات الت�صاري�صية التى متيز ال�صحراء ال�صرقية عن ال�صحراء الغربية:

اأوال: تتكون ال�صحراء ال�صرقية من نظام جبلى حموري، يتمثل فى �صال�صل جبال البحر االأحمر 

التى متتد على طوال �صاحل البحر االأحمر، بينما تتكون ال�صحراء الغربية من ه�صبة مت�صلة تنحدر 

تدريجيا نحو ال�صمال، وتقطعها �صل�صلة من املنخف�صات ال�صحراوية.

ثانيا: تتميز ال�صحراء ال�صرقية بوجود قمم جبلية عالية يزيد ارتفاع بع�صها على 1500 مرت 

فوق �صطح البحر »فى الوقت الذى تتميز فيه ال�صحراء الغربية با�صتواء �صطحها ن�صبيا، واأن االرتفاع 

فيها يرتاوح بني 700 مرت فى ق�صمها اجلنوبى، 400 مرت فى الق�صم االأو�صط، ومن 50 اإىل 200 مرت فى 

اجلزء ال�صمايل، القريب من ال�صريط ال�صاحلي.

ثالثا: موارد املياه نادرة فى ال�صحراء ال�صرقية، فهى تكاد تكون خالية من كافة م�صادر املياه ال�صطحية 

والباطنية، با�صتثناء االأمطار الفجائية التى ت�صقط على �صال�صل جبال البحر االأحمر والتى تن�صاب على 

هيئة �صيول، حيث تتجه مياه هذه ال�صيول مع اجتاه االأودية اجلافة، التى تتجه بع�صها اإىل البحر االأحمر، 

والبع�ص االآخر يتجه اإىل وادى النيل، وتقوم اأمطار ال�صيول هذه بتغذية ر�صيد املاء الباطنى للعدد القليل 

من العيون واالآبار التى توجد فى �صخور جبال البحر االأحمر وبطون اأوديتها اجلافة.

املاء  خزان  على  باطنها  احتواء  وهى  ال�صرقية،  ال�صحراء  عن  ميزة  فلها  الغربية  ال�صحراء  اأما 

اجلوفى ال�صهري، الذى يعتمد عليه اأهل الواحات فى احل�صول على اإمدادات املاء الالزمة ون�صاط تربية 

احليوان، وتعتمد جميع االآبار والعيون فى ال�صحراء الغربية على هذا اخلزان اجلوفى للمياه.

رابعا : خلو ال�صحراء ال�صرقية من الرمال، باملقارنة بال�صحراء الغربية التى ت�صمى حقل الرمال فى 

م�صر، وتخلو ال�صحراء ال�صرقية حتى من فر�صات الرمال التى تعترب ظاهرة عادية فى ال�صحراء الغربية.

خام�صا: نظام الت�صريف ال�صطحى فى ال�صحراء ال�صرقية له وجهة خارجية، حيث ت�صرف الوديان 

اإىل البحر االأحمر  املياه اجلارية نتيجة االأمطار،  اأى كمية من  ال�صرقية  املنت�صرة بال�صحراء  اجلافة 

�صرقا اأو اإىل وادى النيل غربا، بينما نالحظ اأن الت�صريف ال�صطحى للمياه بال�صحراء الغربية ت�صريف 

داخلى نحو االأحوا�ص الداخلية واملنخف�صات والواحات الكثرية املنت�صرة بال�صحراء الغربية.

�صاد�صا: تقوم مناطق اال�صتقرار فى ال�صحراء ال�صرقية على تعدين الفو�صفات والبرتول، ويقع 

اأغلبها على �صاحل البحر االأحمر، وخا�صة راأ�ص غارب و�صفاجا والق�صري، والتى تنتقل اإليها املياه الالزمة 

لل�صرب من مناطق بعيدة، كذلك املراكز ال�صياحية التى بداأت تنت�صر على �صاحل البحر االأحمر جنوب 

الغردقة والتى تتغذى باملياه من وادى النيل.

بالواحات ومنط  العمران فيها، فنجدها مرتبطة  فاإن مراكز اال�صتقرار ومناطق  الغربية  ال�صحراء  اأما 

احلياة فيها، والتى تعتمد فيها الزراعة وتربية احليوان على مياه االآبار والعيون امل�صتمدة من املياه اجلوفية.
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�صابعا: اأودية ال�صحراء ال�صرقية اجلافة: وهى اأهم ما مييز ال�صحراء ال�صرقية، ويجعلها متميزة 

اأودية  اأكرب  ثانى  وهو  العالقي،  ووادى  اإمبو،  كوم  عند  �صعيث  وادى  يوجد  حيث  الغربية،  ال�صحراء  على 

ال�صحراء ال�صرقية اجلافة بعد وادى احلمامات، ومنابعه العليا داخل حدود ال�صودان، وينتهى اإىل النيل 

فى منطقة بحرية ال�صد العاىل »قرب ثنية كور�صكو القدمية قبل بناء ال�صد العايل«. انظر ال�صكل »18«.

4- �صبه جزيرة �صيناء:

اأق�صى  فى  �صيناء  جزيرة  �صبه  تقع 

بحق  وهــى  م�صر،  من  ال�صرقى  ال�صمال 

االت�صال  وحمور  ال�صرقية  م�صر  بوابة 

اأقدم  منذ  واأفريقيا  اآ�صيا  بني  احليوى 

جماعات  تدخل  كانت  وعربها  الع�صور، 

الغزاة والطامعني الذين �صرعان ما كانوا 

يردون على اأعقابهم، ولذلك ظلت �صيناء 

االأول  م�صر  وح�صن  املهم  الــدفــاع  خط 

االأهمية  جاءت  هنا  ومن  اأمانها  و�صمام 

اأهميتها  نف�ص  هى  ل�صيناء  اجلغرافية 

االأمنية واال�صرتاتيجية.

مثلثة  ه�صبة  �صيناء  جزيرة  و�صبه 

ال�صكل، قاعدتها فى ال�صمال، مطلة على 

اجلنوب،  فــى  وراأ�ــصــهــا  املتو�صط  البحر 

راأ�ص  عند  االأحمر  البحر  على  م�صرفة 

حممد، وتنح�صر اأكرث من ن�صف م�صاحتها 

وخليج  الــ�ــصــرق  فــى  العقبة  خليج  بــني 

�صيناء  واأفريقيا، وتبلغ م�صاحة  اآ�صيا  املعرب الربى بني  الباقى يكون  الغرب، بينما اجلزء  ال�صوي�ص فى 

االإجمالية حواىل 61.000 كيلومرت مربع، اأو نحو 6% من م�صاحة م�صر االإجمالية.

اأق�صام �صبه جزيرة �صيناء:

وميكن تق�صيم �صبه جزيرة �صيناء من الناحية الت�صاري�صية اإىل اأق�صام ثالثة رئي�صية هي:

الق�صم اجلنوبى واالأو�صط وال�صمايل.

�صكل )19( �صبه جزيرة �صيناء
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�صيناء، وهو اجلزء اجلبلى اجلنوبى املح�صور بني  الق�صم اجلنوبي: وي�صغل نحو ثلث م�صاحة 

خليج العقبة �صرقا وخليج ال�صوي�ص غربا ، وهو النواة ال�صخرية االأ�صا�صية التى تكونت فوقها وحولها 

بقية اأجزاء �صيناء، وهو عبارة عن م�صطحات ه�صبية عر�صية تف�صل بني خليجى العقبة وال�صوي�ص، 

وتف�صل اأي�صا بني ال�صخور ال�صلبة فى اجلنوب وال�صخور الر�صوبية فى ال�صمال.

وعوامل  والت�صدع  الرفع  بحركات  تاأثره  ل�صدة  وذلك  وت�صر�صه،  بوعورته  الق�صم  هذا  ويتميز 

التعرية، ويتاألف من جبال جرانيتية معقدة الرتكيب، ويفوق م�صتوى ارتفاعات جباله ارتفاع اأى جبل 

اآخر فى م�صر، مثل جبل �صانت كاترين )2642 مرتا(، وجبل اأم �صومر )2586 مرتا( وجبل مو�صى )2280 

مرتا(.

وتكرث هنا االأودية العميقة التى ينحدر بع�صها ناحية ال�صرق اإىل خليج العقبة، والبع�ص االآخر 

ناحية الغرب اإىل خليج ال�صوي�ص، ويف�صل هذا الق�صم اجلبلى عن �صاحل خليج العقبة �صريط �صاحلى 

�صيق، بينما فى اجلانب الغربى يف�صل بينه وبني خليج ال�صوي�ص �صهل �صاحلى ف�صيح �صالح للزراعة اإذا 

توافرت له املوارد املائية الالزمة.

الق�صم االأو�صط: ويقع اإىل ال�صمال مبا�صرة من الق�صم ال�صابق، وي�صغل نحو ن�صف م�صاحة �صبه 

جزيرة �صيناء )54%( وهو ه�صبة جريية ذات ق�صمني، يعرف الق�صم اجلنوبى منها به�صبة العجمة، اأما 

الق�صم ال�صمايل، في�صمى ه�صبة التيه، وهى ه�صبة �صا�صعة امل�صاحة، تنحدر تدريجيا فى اجتاه البحر 

املتو�صط حيث ترتك املجال فى اأطرافها ال�صمالية لل�صهول ال�صاحلية الف�صيحة ومتتد هذه ال�صهول من 

200 مرت فقط، وه�صبة التيه �صديدة ال�صبه  �صرقى ال�صوي�ص وحتى العري�ص مبتو�صط ارتفاع حواىل 

باله�صبة اجلريية الواقعة بال�صحراء ال�صرقية ال يف�صلها عنها اإال خليج ال�صوي�ص.

يقطع ه�صبة التيه عدد كبري من االأودية اجلافة، اأهمها وادى العري�ص - وهى التى ت�صرف مياهها 

نحو البحر املتو�صط، وهى اأكرث اأودية �صيناء طوال وات�صاعا، واأقل عمقا من اأودية الق�صم اجلنوبي.

وي�صغل وادى العري�ص بروافده العديدة م�صاحة هائلة من ه�صبة التيه، وهى التى تتجمع فيها مياه 

االأمطار ال�صتوية، فتن�صاب بطريقة طبيعية مع املجرى الرئي�صي، ناحية البحر املتو�صط، حتى ت�صله 

�صرقى مدينة العري�ص.

الق�صم ال�صمايل: وهو اجلزء الذى ي�صغل املنطقة ال�صاحلية، وهو عبارة عن �صهل �صاحلى تزيد 

ف�صيحا  �صهال  ويبدو  �صيناء،  م�صاحة  13% من جملة  نحو  اأو  مربع  كيلومرت  اآالف  ثمانية  م�صاحته على 

املغارة  جبل  مثل:  املرتفعات  بع�ص  به  توجد  ذلك  ومع  تدريجية،  ب�صورة  ال�صمال  نحو  منحدرا  وا�صعا 

)حيث حقول الفحم ومناجمه( وجبل حالل، اأما الق�صم ال�صماىل من النطاق ال�صهلي، فتك�صوه �صل�صلة من 

الكثبان الرملية ال�صاحلية، والتى متتد مت�صلة اأحيانا، ومتقطعة اأحيانا اأخرى.
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موارد املياه فى ال�صمال:

للكثبان الرملية اأهمية خا�صة ل�صكان �صمال �صيناء، اإذ كان لها دور مهم فى توجيه مراكز العمران، 

واأماكن الن�صاط االقت�صادي، فلهذه الكثبان الرملية قدرة فائقة على اختزان مياه االأمطار داخلها ملدة 

طويلة، مما جعلها خزانا طبيعيا للمياه العذبة، يلجاأ اإليها العربان و�صكان �صمال �صيناء بحثا عن املاء 

لهم وملا�صيتهم ولزراعتهم املحدودة.

واأحيانا ما ت�صمح كميات املياه امل�صتخرجة من هذه االآبار بنوع من اأنواع الرى الب�صيط فى زراعات 

حمدودة، تعتمد اأي�صا على االأمطار ال�صتوية فى منطقة ال�صاحل، وهى اأقرب اإىل منط زراعة الواحة، 

وتركز على النخيل وبع�ص ح�صائ�ص الرعي، وال�صعري والقمح اإذا �صمحت الظروف الطبيعية.

وكمية االأمطار التى ت�صقط على �صيناء حمدودة للغاية، ولكنها باملقارنة تفوق كثريا ما ي�صقط على 

اإقليم ال�صحراء ال�صرقية، ولذلك جند اآبارها اأوفر ماء، وت�صيل وديانها فى بع�ص ال�صنوات باملاء املنتظم 

وخ�صو�صا فى اجلزء ال�صماىل ال�صرقى منها قرب �صاحل العري�ص وال�صيخ زويد ورفح، وهى جهات تتمتع 

اأنواع النبات الطبيعى واملزروع بالدرجة التى تخرجه بجدارة من حيز النطاق  بالك�صاء االأخ�صر من 

ال�صحراوى املعروف، بل جند اأي�صا اأنواعا من الزراعة امل�صتقرة بها.

وقد ارتبطت مراكز العمران فى الق�صم ال�صماىل من �صيناء مبوارد املياه ب�صورة تطابقية، اأما فى 

الق�صم اجلنوبى من �صيناء فنجد اأن مراكز العمران قد اقت�صرت على ال�صهول ال�صاحلية ال�صيقة، وهى 

اأف�صل حاال على �صاحل خليج ال�صوي�ص، منها على �صاحل خليج العقبة، حيث اأن�صطة التعدين وا�صتخراج 

املتناثرة  ال�صغرية  العمرانية  واملراكز  البداوة  طابع  هو  عموما  �صيناء  فى  العمران  وطابع  البرتول، 

ويرتبط بالدرجة االأوىل بتوزيع موارد املياه وانتظامها، �صواء كان فى �صمال �صيناء اأو جنوبها.

اأن�صطة وتدريبات

اأوًل : الأن�صطة

1- تعاون مع زمالئك فى عمل خريطة جم�صمة الأحد االأق�صام الت�صاري�صية الكربى فى م�صر:

االأدوات املطلوبة

ورق جرائد قدمي، األوان ماء، لوح خ�صبي.

وميكنك اال�صتعانة مبدر�ص الرتبية الفنية واالطالع على خريطة �صطح م�صر بالكتاب املدر�صى اأو 

فى االأطل�ص.

2- �صمم األبوم للظاهرات الطبيعية فى م�صر ي�صم �صورا الأهم الظاهرات الطبيعية فى م�صر بعد 

فى  موقعها  ح�صب  اأو  منخف�صات«،   - �صهول   - »مرتفعات  الظاهرة  نوع  ح�صب  اإما  اأق�صام  اإىل  ت�صنيفها 

ال�صحراء ال�صرقية اأو الغربية اأو �صبه جزيرة �صيناء، اأو فى منطقة الوادى والدلتا، و�صجل حتت كل 
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�صورة ا�صم الظاهرة وموقعها.

ثانيًا التدريبات

1- برهن على اأن:

اأ - بحرية ال�صد العاىل حتولت اإىل مظهر ت�صاري�صى مهم.

ب- وجود تغريات طبوغرافية مبنخف�ص الفيوم.

2- اأكتب املفهوم اأو امل�صطلح الذى ت�صري اإليه العبارات التالية :

اأ - �صخور جرانيتية �صلبة تعوق املالحة النهرية

ب - كثبان رملية طولية ال�صكل ومتوازية

ج -منخف�صات اآهلة بال�صكان تقوم بها اأن�صطة معتمدة على االآبار والعيون

د- اأحوا�ص ذات ت�صريف داخلى وتنخف�ص قيعانها اإىل اأعماق �صديدة فى بع�صاجلهات.

هـ- االأرا�صى الواقعة اإىل ال�صمال وال�صمال ال�صرقى وال�صمال الغربى من نقطةتفرع النهر

3- مب تف�صر..؟

اأ - اختالف تركيب الرتبة فى الوادى والدلتا.

ب- اأطلق على منخف�ص الفيوم ا�صم م�صر ال�صغري.

جـ - تعترب الكثبان الرملية خزانا طبيعيا لر�صيد املياه اجلوفية.

د- تعر�ص االأطراف ال�صمالية للدلتا للتاآكل.

4- قارن بني ال�صحراء ال�صرقية وال�صحراء الغربية من حيث :

املوقع، واملوارد املائية، ومناطق اال�صتقرار والعمران.

5- اأكمل العبارات التالية:

اأ . يتغذى منخف�ص الفيوم منذ تكوين النهر عن طريق ..........................

ب . ترجع االإر�صابات الطينية التى حملها النهر وكون بها �صهله الفي�صى اإىل ...................

ج . يعرت�ص نهر النيل �صمال بحرية ال�صد العاىل ..........................

د . تتكون ه�صبة اجللف الكبري من احلجر ..........................

6- اأكتب كلمة »�صح اأو خطاأ« اأمام العبارات التالية مع ذكر ال�صبب:

اأ . تنتهى الدلتا فى بع�ص املناطق برءو�ص �صاربة فى البحر عند م�صبات النهر.

ب . تعترب الروا�صب الرملية اأهم الظاهرات الت�صاري�صية بال�صحراء ال�صرقية.

ج . تخلو ال�صحراء الغربية من املوارد املائية ال�صطحية.

د . تعترب بحرية قارون م�صرف ملياه منخف�ص الفيوم.
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العوامل التى توؤثر فى مناخ م�صر:

لل�صغط، واالنخفا�صات  العام  املوقع، والت�صاري�ص، والنظام  يتاأثر مناخ م�صر بعوامل متعددة منها 

اجلوية التى متر بالبالد خالل ف�صلى ال�صتاء والربيع وامل�صطحات املائية.

ال�صماىل من  والدلتا واجلزء  ال�صمالية  م�صر  �صواحل  ي�صود  الذى  املناخ  نوع  يتحدد  املوقع:   -1

الوادى مبوقع م�صر على �صاحل البحر املتو�صط، اإذ اإن هذا املوقع اأك�صبها بع�ص ال�صفات املناخية لهذا 

ال�صاحل  على  مرورها  عند  اجلوية  االنخفا�صات  ت�صببها  التى  ال�صتوية  االأمطار  تلك  وخا�صة  البحر 

اأجزاء م�صر فيتحدد نوع املناخ فيها باملوقع  اأما بقية  اإىل ال�صرق،  اجلنوبى للبحر املتو�صط من الغرب 

الفلكى الذى يدخل معظم اأرا�صى م�صر �صمن االإقليم املدارى اجلاف.

هذا وموقع م�صر فى قلب ال�صحراء يجعلها معر�صة الأحوال مناخية �صبيهة مبا ي�صود هذه ال�صحراء، 

ولكن بدرجات تختلف من ف�صل الآخر ومن جهة الأخري، فكثريا ما تبعث ال�صحراء اإىل الوادى ودلتاه 

بتلك املوجات احلارة ذات اجلفاف ال�صديد كما يحدث غالبا فى ف�صل الربيع، كذلك الرياح الباردة جدا 

التى تهب فى بع�ص لياىل ف�صل ال�صتاء، وتزداد هذه املوؤثرات و�صوحا فى الوادى ومعظم جهات الدلتا 

الداخلية وت�صعف على طول �صاحل البحر ب�صبب تفوق املوؤثرات البحرية.

والدلتا  الوادى  البحر فى  �صطح  م�صتوى  االرتفاع عن  اأثر عامل  ينعدم  يكاد  الت�صاري�ض:   -2

ب�صبب ا�صتواء ال�صطح وعدم ت�صر�صه، فمعدالت درجة احلرارة ال تختلف كثريا فى املحطات ال�صاحلية 

املحطات  عن  ال�صاحلية  املحطات  فى  تختلف  ال  تكاد  الرياح  �صرعة  اأن  كما  الداخلية،  املحطات  عن 

الداخلية، هذا واالإ�صعاع الرئي�صى وكمية املطر ال يتاأثران بعاملى االرتفاع واملواجهة، كذلك فاإن انتظام 

�صاحل البحر املتو�صط وعدم تعمقه فى االأرا�صى امل�صرية حد من اأثر املوؤثرات البحرية وجعلها مق�صورة 

على االأطراف ال�صمالية.

اأثر الت�صاري�ص وا�صحا فى مناخ مرتفعات البحر االأحمر و�صبه جزيرة �صيناء، حيث  هذا ويظهر 

تنخف�ص درجة احلرارة ب�صبب االرتفاع وت�صقط كميات من املطر، مما يجعل هذه اجلهات املرتفعة اأقل 

جفافا عن مثيالتها على نف�ص دائرة العر�ص فى الوادى وفوق اله�صبة الغربية.

3- النظام العام لل�صغط اجلوي: تقع م�صر بني كتل �صخمة من الياب�ص ولذا يتاأثر مناخها 

بالنظام العام لل�صغط اجلوي، وبالتاىل ينظم الرياح التى ت�صودها، ويتمثل هذا النظام العام لل�صغط 

اجلوى فى الظاهرات االآتية:
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االأزورى  ال�صغط  منطقة  عليها  يطلق  والتى  ال�صرطان  مدار  وراء  فيما  املرتفع  ال�صغط  منطقة   -

لتمركزها بالقرب من جزر اآزور فى املحيط االأطلنطى.

يكون  حيث  الغربى  اجلنوبى  ن�صفها  االأخ�ص  وعلى  االآ�صيوية  القارة  فوق  اجلوى  ال�صغط  حالة   -

مرتفعا فى ال�صتاء ومنخف�صا فى ال�صيف.

- منطقة ال�صغط املنخف�ص اال�صتوائية الواقعة اإىل اجلنوب من م�صر.

4- النخفا�صات اجلوية: وتاأتى نحو م�صر من غرب البحر املتو�صط متجهة نحو ال�صرق، واإن 

اختلفت خطوط �صريها من ف�صل اإىل اآخر هذه االنخفا�صات تتحكم فى مناخ م�صر فاإليها يرجع ال�صبب 

فيما ينتاب م�صر من ا�صطرابات وبخا�صة فى الربيع - وهذه االنخفا�صات ال ت�صلك طريقا واحدا، بل 

تغري اجتاه �صريها فجاأة اأو بالتدريج نحو ال�صمال ال�صرقى اأو اجلنوب ال�صرقى وال ميكن التكهن عند تولد 

االنخفا�ص بتحديد اأى الطرق التى �صيتبعها اأو اأى م�صار �صوف يجتازه ومهما يكن من اأمر فاإنه اإذا بداأ 

االنخفا�ص �صريه فى طريق معني فمن املتوقع اأن يتبعه فى رحلته حتى يتال�صي.

نحو  ال�صغط  انحدار  وقوة  عمقها  و�صدة  م�صاحتها  ات�صاع  حيث  من  االنخفا�صات  هذه  وتختلف 

اأو باردة،  اأكانت رياحا حارة  الرياح واجتاهها ونوعها �صواء  مراكزها ويوؤثر ذلك بالتاىل على �صرعة 

جافة اأم ممطرة وذلك ح�صب ن�صاأتها واملناطق التى متر بها.

وتختلف االنخفا�صات ال�صتوية عن االنخفا�صات الربيعية من حيث اأماكن ن�صاأتها، ومواقع متركزها 

والظاهرات اجلوية امل�صاحبة لها فبينما تتكون معظم االأوىل وترابط على البحر املتو�صط جتد الثانية 

واإليها  ا�صتمرارها  فى  مدة  واأق�صر  االأثر  �صعيفة  وتكون  داخلها  وتتحرك  الكربى  ال�صحراء  فى  تن�صاأ 

ترجع التقلبات واال�صطرابات اخلما�صينية املعروفة لنا فى الربيع.

ويبلغ متو�صط ما تتعر�ص له م�صر من االنخفا�صات نحو االأربعة فى كل �صهر من �صهور ال�صتاء وقد 

ي�صل عددها اإىل �صبعة ويزداد عددها ابتداء من �صهر دي�صمرب حتى تبلغ اأق�صاها فى �صهر يناير، ثم تاأخذ 

فى التناق�ص فتقل حتى تندر فى �صهر يونيو، وتنعدم تقريبا خالل بقية اأ�صهر ال�صيف واأوائل اخلريف، 

وال يكاد ينقطع مرور االنخفا�صات فى ف�صل ال�صتاء، حيث تتواىل ب�صرعة خا�صة فى �صهر فرباير.

وتعد هذه االنخفا�صات اأكرب ظاهرة مناخية ت�صبب تغيريا جوهريا فى طق�ص م�صر، فهى امل�صئولة 

الرعدية  العوا�صف  عن  واأي�صا  الربيع  فى  اخلما�صني  رياح  هبوب  عن  وكذلك  ال�صتوية  االأمطار  عن 

والربقية، فبدونها ي�صبح مناخ م�صر على وترية واحدة.

5- امل�صطحات املائية: وهى اأحد العوامل التى توؤثر فى مناخ م�صر ملا لها من خ�صائ�ص طبيعية 

معروفة وبخا�صة بالن�صبة للجهات التى تقع بالقرب منها، فمياه البحر املتو�صط تقلل من حرارة ال�صيف 

البحر  مياه  اأثر  وميتد  اأغ�صط�ص،  �صهر  اإىل  العظمى  احلرارة  �صهر  ب�صببها  يتاأخر  كما  ال�صتاء  وبرودة 
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املتو�صط حتى دمنهور ويظهر اأثر البحر املتو�صط اأي�صا فى تنظيم درجة احلرارة على ال�صاحل، حيث 

بنظريتها  ال�صاحلية  اجلهات  مبقارنة  ذلك  ويتجلى  للحرارة،  وال�صنوى  اليومى  املدى  تقليل  على  يعمل 

الداخلية، كذلك ي�صاعد وجود البحر على زيادة ن�صبة الرطوبة فى هواء اجلهات ال�صاحلية خا�صة فى 

ف�صل ال�صيف واأوائل اخلريف وحتدث البحريات ال�صمالية نف�ص االأثر ال�صابق.

اأما جمارى النيل والرتع وامل�صارف وبحرية نا�صر فتعمل على زيادة معدل الرطوبة الن�صبية �صتاء، 

جبال  �صواحل  على  مق�صور  املناخ  فى  فاأثره  االأحمر  البحر  اأما  وال�صباب،  الندى  زيادة  اإىل  توؤدى  كما 

البحر االأحمر التى متنع و�صول موؤثراته حتى الوادى والدلتا.

اأحوال املناخ:

الذى  الكبري  اجلوى  املنخف�ص  حافة  على  م�صر  تقع  اجلوي،  ال�صغط  حيث  من  ال�صيف:  ف�صل 

ي�صمل و�صط اآ�صيا و�صبه اجلزيرة العربية و�صمال اأفريقيا فى ف�صل ال�صيف، ويجتذب اإليه الرياح من كل 

مكان، وبالن�صبة مل�صر يجتذب رياح �صمالية والتى تعرف بالرياح التجارية وهى تلطف درجات حرارة 

ال�صيف، ونعرفها فى م�صر با�صم الهواء البحرى الأنها قادمة من البحر املتو�صط.

وفى �صهر يوليو توجد منطقة �صغط مرتفع فوق البحر املتو�صط الأن ماء البحر ال ي�صخن ب�صرعة 

»بعك�ص الياب�ص«، واليزال حمتفظا بدرجة حرارة منخف�صة بالن�صبة للياب�ص، ثم ياأخذ ال�صغط اجلوى 

فى االنخفا�ص كلما اجتهنا �صرقا، حيث بوؤرة املنخف�ص اجلوى االأفرواآ�صيوي.

ومن ثم ت�صود الرياح ال�صمالية جميع اأنحاء البالد، وي�صود اجلو ال�صحو، وال تغطى ال�صحب �صوى 

خم�ص ال�صماء فوق البحر املتو�صط ونحو ع�صرها فوق القاهرة، اأما م�صر العليا فتخلو متاما من ال�صحب فى 

اأ�صهر يونيو ويوليو واأغ�صط�ص، واأحيانا ي�صكن الهواء متاما، وهذه حالة ت�صمى حالة رهو، واجلو ب�صفة 

عامة م�صتقر حار جاف، غري اأن درجات احلرارة ال ت�صل فى ارتفاعها ما تبلغه فى الفرتات اخلما�صينية 

الق�صرية، كما �صرني.

ف�صل اخلريف:

يعترب ف�صل اخلريف اأح�صن ف�صول ال�صنة طق�صا فى م�صر، وفيه تتعامد ال�صم�ص فوق دائرة اال�صتواء 

وحيث  الياب�ص،  حرارة  لدرجة  بالن�صبة  منخف�صة  التزال  املتو�صط  البحر  ماء  حرارة  درجة  وتكون 

تتكون منطقة �صغط مرتفع فوق الن�صف ال�صرقى للبحر املتو�صط.

ال�صغط  يكون  ثم  ومن  مرتفعة،  التزال  االأفرواآ�صيوى  الياب�ص  فى  احلــرارة  درجات  تكون  بينما 

اجلوى فوقه منخف�صا، ولذلك تتجه الرياح من منطقة ال�صغط املرتفع �صمال م�صر اإىل منطقة ال�صغط 

املنخف�ص فى جنوبها وجنوبها ال�صرقي، ومن ثم تكون �صمالية و�صمالية غربية و�صمالية �صرقية وي�صود 

هذا الطق�ص اأ�صهر �صبتمرب واأكتوبر ونوفمرب، والرياح اأثناء هذه االأ�صهر خفيفة جدا فى ال�صباح، تن�صط 
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اأثناء النهار وال�صماء خالية من ال�صحب، غري اأن بع�ص ال�صحب الرقيقة تظهر فى �صماء ال�صاحل ال�صرقى 

الليل،  حرارة  درجة  النخفا�ص  الدلتا،  فوق  ال�صباب  وي�صاهد  »رزاز«  خفيفة  اأمطار  ت�صقط  وقد  مل�صر، 

وازدياد رطوبة اجلو فيتكثف بخار املاء  املالم�ص ل�صطح االأر�ص، ويكون �صبابا، ولكنه ال يلبث اأن يتبدد 

بعد �صروق ال�صم�ص بقليل.

ف�صل ال�صتاء:

اأما فى ال�صتاء، فاإن ال�صم�ص تتعامد على مدار اجلدي، ولذلك فاإن نطاقات ال�صغط وتوزيع الرياح 

العاملية تتزحزح جنوبا، تبعا حلركة ال�صم�ص الظاهرية.

وبذلك تتحرك منطقة ال�صغط املرتفع االآزورى حول الدائرة العر�صية مابني 30 ْ �صماال اإىل 25 ْ 

�صماال، وهذه املنطقة هى التى تخرج منها الرياح العك�صية اجلنوبية الغربية نحو �صواحل غرب اأوروبا، 

اأوروبا،  بال�صحب فت�صقط مطرا على غرب  االأطلنطي، وحمملة لذلك  املحيط  عابرة م�صاحات من ماء 

املتو�صط  البحر  اإقليم  على  تهب  اأن  جنوبا  تزحزحت  اأن  بعد  ال�صتاء  ف�صل  فى  الرياح  هذه  وت�صتطيع 

فتدفع االأعا�صري املحملة بال�صحب، وت�صقط اأمطارا وتتبع اأعا�صري ال�صتاء م�صارات غربية �صرقية.

وينال م�صر �صيء من اأعا�صري ف�صل ال�صتاء، ت�صيب �صواحل م�صر ال�صمالية، وتتغلغل فى الدلتا حتى 

دائرة عر�ص طنطا تقريبا، بل ت�صيب القاهرة ب�صيء قليل من املطر، وتختلف كمية االأمطار ال�صاقطة 

باختالف  اجتاه خط ال�صاحل، فاإذا كان متعامدا على اجتاه الرياح كانت االأمطار غزيرة، واإذا كان موازيا 

لها قلت االأمطار، وترتاوح كمية االأمطار فى كميتها ما بني 100 ملليمرت و200 ملليمرت، كما ترتاوح فى 

فرتات �صقوطها، ولكنها تقت�صر على اأ�صهر ال�صتاء وترتكز فى �صهرى دي�صمرب ويناير.

وفى ال�صتاء تتكون املنخف�صات اجلوية فوق املحيط االأطلنطي، ثم تتجه املنخف�صات اجلوية ببطء 

نحو ال�صرق فوق منطقة البحر املتو�صط وتندفع الرياح من كل اجتاه نحو املنخف�ص وتكون الرياح فى 

م�صر �صمالية غربية، وقد تبداأ الرياح هينة معتدلة، ثم تن�صط وت�صبح هوجاء، ح�صب اجتاه املنخف�ص، 

كما قد ت�صل اإىل م�صر رياح باردة قادمة من �صرقى اأوروبا وي�صتمر االإع�صار ال�صتوى فى املتو�صط يومني 

اأو ثالثة اأيام، وتتعر�ص البالد لهذه االأعا�صري فى املدة ما بني �صهرى نوفمرب وفرباير.

بينما  اأ�صفل،  اإىل  البارد  الهواء  فيهبط  باردة،  وجبهة  دافئة  جبهة  بني  مبواجهة  االإع�صار  ويبداأ 

يرتفع الدافئ اإىل اأعلي، ثم ميتلئ و�صط االإع�صار اأو عني االإع�صار بال�صحب العالية الرقيقة، وتتكون 

بعد ذلك �صحب منخف�صة مثقلة ببخار املاء ت�صمى املزن، وتتكاثف بفعل الهواء البارد ثم ت�صقط مطرا، 

وت�صمى حالة اجلو هذه فى املناطق ال�صاحلية بالنوات وبعد انتهاء االإع�صار اأو النوة تهب رياح غربية 

باردة وي�صفو اجلو حلني مرور االإع�صار التايل.

ف�صل الربيع:

عندما ينتهى ف�صل ال�صتاء وتتحرك ال�صم�ص ظاهريا نحو ال�صمال وتتعامد على دائرة اال�صتواء، 
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املتعامدة  ال�صم�ص  اأ�صعة  بفعل  االأر�ص  وت�صخن  بالتدريج،  احلرارة  درجات  ترتفع  الربيع،  ف�صل  ويحل 

اأو �صبه املتعامدة فى املنطقة اال�صتوائية، وي�صخن الهواء املالم�ص لالأر�ص ويتمدد ويرتفع اإىل طبقات 

االأفرواآ�صيوى  للمنخف�ص  اجلوى  ال�صغط  منطقة  تكوين  ويبداأ  منخف�صا،  ال�صغط  وي�صبح  العليا،  اجلو 

فيما اأطلقنا عليه ا�صم املنخف�ص االآ�صيوى االأفريقي.

وتتكون فوق �صحارى م�صر بوؤر من املنخف�صات اجلوية جتذب اإليها الرياح من كل مكان وهذه اأي�صا 

اأعا�صري، غري اأنها تتكون فوق الياب�ص، ومن ثم كانت جافة حارة حتمل الرمال واالأتربة، وهذه هى رياح 

اخلما�صني اجلافة، وال تتكون هذه االأعا�صري كل يوم، بل مثل كل االأعا�صري ت�صتمر فى كل مرة حتدث بها 

يومني اأو ثالثة، هذه الرياح االإع�صارية اخلما�صينية حتدث فيما بني �صهرى مار�ص ومايو.

وهذا االإع�صار اخلما�صينى يحدث نتيجة مرور منخف�ص جوى قادم من ال�صاحل االأفريقى للبحر 

املتو�صط اأو من ال�صحراء الغربية، ويحدث فى الربيع اأو اأول ال�صيف، وبخا�صة فى �صهرى مار�ص واأبريل، 

وقد يحدث هذا التوزيع ثالث مرات فى ال�صهر فى املتو�صط، وجتذب منطقة ال�صغط املنخف�ص املتكونة 

فوق ال�صحراء الغربية الرياح اإليها ب�صدة، وهى متغرية االجتاهات.

وي�صتمر االإع�صار اخلما�صينى يومني اأو ثالثة، ولكن مبجرد مروره، تهب الرياح من ال�صمال الغربى 

وتنخف�ص درجة احلرارة ب�صرعة، وي�صبح اجلو لطيفا، وقد يت�صاقط رزاز خفيف.

�صرعة  وتــزداد  احلــرارة  درجــة  وترفع  الربيعى  اجلو  �صفو  تعكر  اخلما�صينية  االأعا�صري  وهــذه 

الرياح.
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اأقاليم م�صر املناخية.

ميكن اأن تق�صم م�صر اإىل ثالثة اأقاليم مناخية:

1- اإقليم البحر املتو�صط: يبداأ من �صواحل م�صر ال�صمالية اإىل دائرة عر�ص طنطا تقريبًا، 

وميتاز باحلرارة املعتدلة التى متيل اإىل االرتفاع �صيفا ومتيل اإىل االإنخفا�ص �صتاء وهو اأكرث اأقاليم م�صر 

مطرا ويرتاوح مابني 100و190 مللم فى ال�صتاء، ب�صبب هبوب االأعا�صري التى تدفعها الرياح العك�صية 

الغربية، وهذا املطر يقل من الغرب اإىل ال�صرق، كما يقل من ال�صمال اإىل اجلنوب، واأ�صهر ال�صيف جافة 

متامًا.

2- االإقليم �صبه ال�صحراوى: يبداأ من دائرة عر�ص طنطا اإىل املنيا وال يختلف فى مناخه 

عن االإقليم ال�صابق اإال فى درجة احلرارة، فهو اأ�صد جفافًا فى ال�صتاء، واأكرث حرارة فى ال�صيف وتقل 

كمية املطر كلما اجتهنا جنوبا وترتاوح كميتها مابني 10 - 50 مللم �صنويا.

ال�صحراوي:  االإقليم   -3

ــرة  دائ حتى  م�صر  جــنــوب  مــن  يــبــداأ 

جافا  يكون  يكاد  وهــو  املنيا،  عر�ص 

حرارة  اأ�صد  اأنه  كما  العام  طول  متاما 

من االإقليمني ال�صابقني ويندر �صقوط 

بكميات  مــاتــكــون  ــــادة  وع االأمـــطـــار 

ف�صل  فى  منتظمة  غري  اأو  جدا  قليلة 

ال�صتاء.

النبــاتــــات الطبيعيـــــة 

واحليوانات الربية :

حيث  من  م�صر  نق�صم  اأن  وميكن 

النباتات الطبيعية واحليوانات الربية 

اإىل نف�ص اأقاليم املناخ ال�صابقة: 

الك�صاء اخل�صرى فى هذا االإقليم باإختالف كمية املطر  اإقليم البحر املتو�صط: يختلف   -1

ال�صاقطة ونوع الرتبة كما يختلف هذا الك�صاء من �صنة اإىل اأخرى ب�صبب تذبذب املطر واإختالف كميته 

�صاقة  فى  الع�صارة  يختزن  الذى  النوع  من  الدلتا  من  ال�صمالية  االأجــزاء  فى  الواقع  اجلزء  فنباتات 

واأوراقة ب�صبب اإرتفاع ن�صبة االأمالح فى الرتبة حيث ي�صعب على النباتات ا�صتخال�ص املاء العذب منها 

�صكل »20« االأقاليم املناخية

الإقليم ال�صحراوى

اأ�صوان

البحراإقليم
املتو�صط

مدار ال�صرطان
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لكونها طينية لزجة.

اأما بقية االإقليم فتظهر فيه النباتات احلولية بكرثة فى ال�صنوات املطرية حيث يك�صوه فى ال�صتاء 

ب�صاط اأخ�صر مزين باألوان زاهية، بينما يكاد ال يظهر هذا الك�صاء فى ال�صنوات قليلة املطر.

وتنت�صر فى هذا االإقليم الذئاب والثعالب والقطط والكالب ومن الطيور اجلارحة الن�صور.

2- االإقليم �صبه ال�صحراوى: وي�صم مرتفعات البحر االأحمر وخا�صة اجلزء اجلنوبى منها 

و�صبه جزيرة �صيناء وخا�صة املرتفعات اجلنوبية منها، وال�صورة الع�صبية هى ال�صائدة فى هذا االإقليم 

واإن كانت ال�صفوح ال�صفلى للمنحدرات اأكرث غنى من ال�صفوح العليا ب�صبب كرب ن�صيبها من املياه والرتبة 

وميكنك م�صاهدة النباتات فى �صكل جتمعات متفرقة تتخللها م�صاحات جرداء، وتوجد بع�ص االأ�صجار 

مثل ال�صنط والطلح وال�صجريات املنبطحة كاحلنظل وبع�صها حوىل والبع�ص معمر كما توجد النباتات 

املت�صلقة.

وتعد كتلة جبل علبة فى الركن اجلنوبى ال�صرقى من ال�صحراء ال�صرقية اأغنى جهات هذا االإقليم 

بالك�صاء النباتى اإذ حتوى ع�صرات من اأنواع النباتات مثل ال�صنط، وفى اأوديتها تنمو اأحرا�ص من �صجريات 

ال�صيال ال�صمر، وتنت�صر فى االإقليم الظباء والتياتل واالأرانب الربية وكذلك حيوانات ال�صباع والقطط 

الربية وبع�ص الطيور اجلارحة.

غنى  اأكرث  �صيناء  جزيرة  و�صبه  االأحمر  البحر  جبال  من  كل  فى  اجلنوب  اأودية  اإن  القول  وميكن 

فى حياتها النباتية من اأودية ال�صمال، كما اأن االأودية املنحدرة اإىل البحر االأحمر اأو خليجى العقبة 

وال�صوي�ص اأغنى بكثري من تلك التى تتجه غربًا اإىل وادى النيل اأو �صمااًل اإىل البحر املتو�صط.

3- االإقليم ال�صحراوى:

ويدخل �صمن ال�صحراء الغربية واله�صبة اجلريية من �صحراء م�صر ال�صرقية اإىل ال�صمال من ثنية 

قنا وبع�ص مواقع من الق�صم االأو�صط من �صبه جزيرة �صيناء ولندرة �صقوط املطر يكاد هذا االإقليم يخلو 

اأن يتحرك مئات الكيلومرتات داخل هذا االإقليم دون  من النباتات الطبيعية ولذا فاإن االإن�صان ميكن 

اأن يقع ب�صره على نبات اأخ�صر اإال فى ال�صنوات التى ت�صذ عنها القاعدة وي�صقط بع�ص املطر االإع�صارى 

فينموا الع�صب وتخ�صر االأر�ص ثم يعود اجلدب مرة اأخرى وهذا القول ال ينطبق على الواحات املنت�صرة 

فى ال�صحراء الغربية حيث االآبار والعيون.. اأما منطقة ال�صاحل »اإقليم مريوط«،  فتدخل �صمن اإقليم 

البحر املتو�صط.

الربية  واالأرانــب  والقطط  والفهود  الربية  واخلــراف  ال�صمراء  الظباء  االإقليم  هذا  فى  وتنت�صر 

واملاعز الربى ومن الطيور اجلارحة الن�صور واحلداأة والبوم، ومن الزواحف الثعابني والعقارب واإن كانت 

اأغلب هذه احليوانات قد اأنقر�صت ب�صبب زيادة ال�صيد ومطاردة االإن�صان لها.
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اأن�صطة وتدريبات

اأوًل : الأن�صطة

1- الحظ درجات احلرارة اليومية خالل اأ�صبوع عن طريق متابعه الن�صرة اجلوية و�صجل البيانات 

فى اجلدول التايل: ثم حول هذه الدرجات اإىل ر�صم بياين.

2- على خريطة �صماء مل�صر حدد االأقاليم املناخية التالية:

-اإقليم البحر املتو�صط.

- االإقليم �صبه ال�صحراوي.

- االإقليم ال�صحراوي.

اجلرائد  من  م�صر  فى  املوجودة  الطبيعية  للنباتات  متنوعة  �صور  اجمع  النباتات:  حديقة   -3

واملجالت واالنرتنت و�صعها فى لوحة كبرية تو�صع بالف�صل واأكتب حتت كل �صورة اإ�صم النبات الطبيعى 

واإىل اأى اإقليم نباتى ينتمى هذا النبات.

ثانيًا : التدريبات

1- اأمالأ ال�صكل التايل: 

2- مب تف�صر..؟

اأ- ال تدخل الواحات امل�صرية �صمن االإقليم ال�صحراوى نباتيًا.

ب- ينعدم اأثر االإرتفاع على املناخ فى الوادى والدلتا.

التغريات املناخيةالدرجات العظميالدرجات ال�صغرياأيام االأ�صبوع

العوامل املوؤثرة فى مناخ م�صر

امل�صطحات 

املائية
...... ...... الت�صاري�ص ......
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جـ- ميثل البحر االأحمر منطقة مناخية منعزلة.

د- تدخل منطقة �صاحل مريوط اإقليم البحر املتو�صط.

3- قارن بني االإنخفا�صات اجلوية الربيعية وال�صتوية من حيث:

- مواقع متركزها.

- �صدتها.

- اأثرها فى مناخ م�صر.

4- حدد اإىل اأى االأقاليم املناخية تنتمى هذه املدن.

اأ�صوان - املنيا - االإ�صكندرية - القاهرة - الفيوم - بور�صعيد - اأ�صيوط

هذه  خطاأ  اأو  �صحة  على  دلل  م�صر«  مناخ  فى  املوؤثرة  العوامل  اأحد  املائية  امل�صطحات  »تعترب   -5

العبارة.

6- و�صح الفرق بني كل من االإنخفا�صات اجلوية واالأعا�صري مع ذكر اأمثلة.

7- برهن على مايلي:

بني  عالقة  وجود  ب-   - بالنباتات  ال�صحراوى   �صبه  االإقليم  مناطق  اأغنى  علبة  جبل  منطقة  اأ- 

احلرارة والرياح.

8- قارن بني االأقاليم النباتية التالية :

باجلدول  باالإ�صتعانة  ال�صحراوى  االإقليم   - ال�صحراوى  �صبه  االإقليم  املتو�صط-  البحر  اإقليم 

التاىل.

وجه املقارنة
االأقاليم النباتية

االإقليم ال�صحراوىاالإقليم �صبه ال�صحراوىاإقليم البحر املتو�صط

املوقع

الظروف املناخية

النباتات الطبيعية

احليوانات الربية
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توزيع �صكان م�صر:

يعي�ص معظم �صكان م�صر فى الدلتا ووادى النيل، حيث اأن م�صر فى احلقيقة قطر �صحراوي، يقطعة 

وبقية  به،  اإال  فيها  حياة  ال  م�صتطيلة  واحة  بذلك  مكونا  وا�صعة  دلتا  م�صبه  عند  وي�صنع  النيل  نهر 

م�صاحة م�صر �صحراء، فيما عدا �صريط  �صئيل على �صاحل البحر املتو�صط ي�صتقبل قدرًا �صئياًل غري 

م�صمون من املطر فى ال�صتاء، كما بينا فى الف�صل ال�صابق وبع�ص واحات قليلة حمدودة امل�صاحة متناثرة 

فى ال�صحراء الغربية، ومن ثم ال ي�صكن هذه ال�صحارى اأكرث من 0.7 % من ال�صكان، بينما ت�صتاأثر الدلتا 

 % 22.3 34.6% منهم والقاهرة واالإ�صكندرية بنحو  ال�صكان وال�صعيد بنحو  42.4% من  وحدها بنحو 

وبينما تبلغ م�صاحة م�صر كلها 1.019.600 كيلو مرتًا مربعًا، فاإن ال�صهل الفي�صى االآهل بال�صكان ال تزيد 

م�صاحته عن 40.000 كم2، اأى ما يعادل 4% من امل�صاحة، وهذه يعي�ص عليها 99.3% من جملة ال�صكان.

اإختالف كثافات ال�صكان فى اأنحاء م�صر املختلفة:

نعنى بتعبري كثافة ال�صكان اأى عدد ال�صكان الذين يعي�صون فى الكيلو مرت املربع اأو امليل املربع وحت�صب 

الكثافة العامة بق�صمة عدد ال�صكان على م�صاحة القطر الكلية »اأو على م�صاحة املركز اأو املحافظة اأو 

اأى وحدة من الوحدات االإدارية«. 

واإذا فعلنا هذا بالن�صبة مل�صر لوجدنا اأن كثافة ال�صكان هي:

�صخ�صًا فى الكيلو مرت املربع الواحد ومن الوا�صح اأن �صكان م�صر ال يتوزعون على اأر�ص م�صر كلها، 

ب�صحاريها وجبالها ووادى نيلها ودلتاها بالت�صاوى بل هم يتمركزون فى وادى النيل والدلتا.

والآن نبني مالحظاتنا العامة عن كثافة ال�صكان فى م�صر.

فاإىل جانب التباين ال�صديد فى توزيع ال�صكان وكثافاتهم بني املعمور وال�صحاري، هناك تفاوت اأقل 

درجة بكثري بني اأجزاء املعمور املختلفة نف�صه بع�صها عن بع�ص، واأكرث االأجزاء كثافة اأح�صنها تربة 

الدلتا  اأطراف  فاإن  اإنتاجية للمحا�صيل ومن ثم  ال�صرف، واأعالها  واأكرثها حظًا من ماء الرى وخدمة 

امل�صتنقعية فى ال�صمال، واأطرافها ال�صحراوية فى ال�صرق والغرب هى اأقلها كثافة فى ال�صكان.

 وكلما اأجتهنا جنوبًا فى الدلتا اأرتفعت كثافة ال�صكان، كما اأن الدلتا اأعلى كثافة من ال�صعيد ب�صفة 

عامة وكذلك فى ال�صعيد، حيث توجد اأعلى الكثافات ال�صكانية فيما يحف بنهر النيل والرتع الرئي�صة، 

اأن ال�صفة الغربية للنيل من اجليزة حتى جنح حمادى  واأدناها كثافة حافة الوادى ال�صحراوية كما 

اأعلى كثافة من ال�صفة ال�صرقية فى امل�صافة نف�صها، فاخل�صوبة وجودة الرتبة ووفرة ماء الرى وجودة 

ال�صرف واإرتفاع اجلدارة االإنتاجية للرتبة كلها تتنا�صب طرديا مع كثافة ال�صكان. 

يقدر عدد �صكان م�صر فى 2012م بحواىل 83.5 مليون ن�صمة ح�صب تقديرات اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالإح�صاء«
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وقد ا�صرتعى هذا التوزيع االنتباه، فاأجتهت نية املخططني اإىل »غزو ال�صحراء« واىل تعمري �صبه 

ال�صكان  الجتذاب  �صياحيًا  االأحمر  البحر  �صاحل  وتنمية  الغربى  ال�صماىل  وال�صاحل  �صيناء  جزيرة 

والعمل على ا�صتقرارهم فى االأرا�صى امل�صت�صلحة، وهذا يحتاج اإىل وقت طويل واإىل خطة حمكمة، وقد 

بداأ فعاًل فى تنفيذ بع�ص خطط اإ�صالح االأرا�صى فى �صرق الدلتا » ال�صاحلية واحل�صينية فى حمافظة 

التو�صع  وجماالت  البحرية«  حمافظة  فى  التحرير  ومديرية  النوبارية  غرب   « غربها  وفى  ال�صرقية« 

الزراعى االأفقى مل ت�صتنفذ بعد، وكلها مرتبطة بكمية ماء الري، وتر�صيد ا�صتخدامه، وهى كفيلة باأن 

حتقق على املدى الطويل توزيعًا جديدًا اأف�صل لل�صكان فى امل�صتقبل »اأنظر ف�صل الزراعة«.

وقد اأرتفعت كثافة ال�صكان فى املناطق املعمورة مل�صر من 246 ن�صمة فى الكيلو مرت املربع عام 1947م 

اإىل 1899فى الكيلو مرت املربع �صنة 2006م  وبهذا ت�صبح كثافة ال�صكان فى م�صر اأعلى بكثري من متو�صط 

اأكثف املناطق الزراعية فى العامل، بل واملناطق ال�صناعية فى اإجنلرتا وبلجيكا، وتعد حمافظة القليوبية 

اأكرث حمافظات الدلتا اإرتفاعًا فى كثافتها ال�صكانية، اإذ تبلغ 4233 ن�صمة فى الكيلو مرت املربع، كما تعد 

حمافظة اجليزة اأكرث حمافظات الوجه القبلى فى كثافتها ال�صكانية، حيث و�صلت نحو 4807 الكيلو مرت 

املربع، ويعزى هذا اإىل قربهما من العا�صمة ودخول بع�ص اأجزائها فى نطاق القاهرة الكربي.

وميكن تق�صيم حمافظات م�صر اإىل جمموعات اأربع من حيث الكثافة:

القاهرة  مثل  عــادة  الرئي�صة  املحافظات  وت�صمل  كثافتها:  فى  االرتفاع  �صديدة  حمافظات   -1

واالإ�صكندرية وبور�صعيد واجليزة والقليوبية.

2- حمافظات مرتفعة الكثافة : ولكن اأقل من �صابقتها وت�صم حمافظات �صوهاج والغربية واملنوفية 

واأ�صيوط.

3- حمافظات متو�صطة الكثافة، ت�صمل ال�صرقية والفيوم والدقهلية ودمياط وبنى �صويف واملنيا 

وقنا واأ�صوان واالأق�صر.

4- حمافظات منخف�صة الكثافة : وت�صمل البحرية وكفر ال�صيخ واالإ�صماعيلية وال�صوي�ص اإذ اأن هذه 

املحافظات ت�صم م�صاحات �صحراوية اأو م�صتنقعية باالأ�صافة اإىل حمافظات �صمال �صيناء وجنوب �صيناء 

والوادى اجلديد والبحر االأحمر ومطروح هذا اإىل اأن كثافة ال�صكان فى ح�صر م�صر »مدنها« اأعلى من 

كثافة ال�صكان فى ريفها اإذ تبلغ كثافة ال�صكان فى احل�صر اإىل ما يقرب من 10.000 �صخ�ص فى الكيلو 

مرت املربع بينما هى فى الريف 600 �صخ�ص فى الكيلو مرت املربع.
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توزيع ال�صكان بني احل�صر والريف

من 1907م اإىل 2006م.

�صكان احل�صر و�صكان الريف.

بني اجلدول ال�صابق تطور �صكان احل�صر فى م�صر منذ عام 1907م، فقد ارتفعت ن�صبتهم من %17.2 

حتى و�صلت تلك الن�صبة اإىل 43% عام 2006م.

وبلغت ن�صبة �صكان احل�صر عام 2006م 43% بينما ن�صبة �صكان الريف 57% وقد كان من الطبيعى 

التنمية  ازدياد  مع  مدن  اإىل  القرى  حتول  اأى  احل�صرية،  ن�صبة  وتزداد  احل�صر،  �صكان  عدد  يزداد  اأن 

نحو  العام  لالإجتاه  نتيجة  وهى  العامل،  اأنحاء  جميع  فى  يقابلها  ما  لها  عاملية،  حركة  وهذه  والتقدم. 

اخلدمات  هذه  اأهم  ومن  القري،  دون  املدن  فى  اخلدمات  وتركز  املدينة،  حملها  وال�صناعة  الت�صنيع، 

التعليم وال�صحة واملعامالت املالية ومنو التجارة املحلية والعاملية، وهذا اإىل جانب تركز االإدارة واحلكم 

واملن�صاآت الرتفيهية املختلفة فى املدن.

الرتكيب النوعى والعمرى 

عادة  التى  االأعمار  فئات  على  وتوزيعهما  واإناث  ذكور  اإىل  املجتمع  تق�صيم  الرتكيب  بهذا  املق�صود 

ماتكون فئات خم�صية وت�صتمد االأرقام من التعدادات ال�صكانية وتتمثل فيما يعرف بالهرم ال�صكانى عند 

متثيلها بيانيا.  

الهرم على قاعدة  اإذ يرتكز  ال�صباب  �صكان م�صر ميرون مبرحلة  اأن  مل�صر على  ال�صكان  ويدل هرم 

عري�صة من �صغار ال�صن، فال�صكان دون اخلام�صة ع�صر من العمر ميثلون 31.78% من جمموع ال�صكان عام 

العمل  �صن  الذين فى  60 �صنة وهوؤالء هم   -15 العمر  ال�صكان بني فئة  61.95% من  2006، بينما يقع 

واالإنتاج.

اأما كبار ال�صن »60 فاأكرث«، فيمثلون 6.27% من ال�صكان، اأنظر الهرم ال�صكانى �صكل »20«

ن�صبة �صكان الريف%ن�صبة �صكان احل�صر %ال�صنة

1907م

1937م

1960م

1986م

2006م

17.2

28.2

38

43.9

43

82.8

71.8

62

56.1

57
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منو ال�صكان:

�صكان م�صر هم جمموع الذكور واالإناث من خمتلف االأعمار الذين يعي�صون على اأر�ص م�صر، وهم فى 

حركة دائمة، فاالأطفال ي�صبحون فتيان وفتيات، وال�صباب ي�صبحون رجاال ون�صاء، وهوؤالء ي�صبحون 

�صيوخا وهكذا مع مرور االأعوام، وفى كل يوم يفد اإىل هذه الدنيا مواليد جدد، كما فى كل يوم يرحل 

اآخرون، والفرق بني املواليد والوفيات هو ما ي�صمى بالزيادة الطبيعية، اأما الذين يفدون من اخلارج فهم 

يكونون زيادة غري طبيعية.

من  كل  الأن  خا�صة،  ب�صفة  م�صر  وفى  عامة  ال�صكان  فى  حيويني  حدثني  هما  والوفيات  واملواليد 

الهجرة اإىل اخلارج اأى النزوح اأو الهجرة اإىل الداخل اأى الوفود من اخلارج ال ي�صكلون ظاهرة �صكانية 

موؤثرة فى م�صر.

ويعد معدل املواليد فى م�صر- اأى عدد املواليد بالن�صبة لكل األف من ال�صكان- من اأعلى املعدالت فى 

العامل، وكان هذا املعدل يحوم حول 40 فى االألف من عام 1922م اإىل عام 1951م.

ومل ينخف�ص هذا املعدل عن ذلك اإال فى �صنوات احلرب العاملية الثانية. ثم عاد اإىل االرتفاع حتى 

�صكل )21( الهرم ال�صكانى مل�صر

الهرم ال�صكانى جلمهورية م�صر العربية

+95

94 - 90

89 - 85

84 - 80

79 - 75

74 - 70

69 - 65

64 - 60

59 - 55

54 - 50

49 - 45

44 - 40

39 - 35

34 - 30

29 - 25

24 - 20

19 - 15

14 - 10

9 - 5

�صفر - 4

5 4 3 2

د
ح

وا

ر
ف

�ص

د
ح

وا 2 3 4 5

ذكوراإناث
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اأواخر ال�صتينيات، وانخف�ص معدل املواليد فى اأعقاب حرب 1967م وفرتة اال�صتعداد حلرب عام 1973م 

اإىل 35 فى االألف، وذلك الأن ن�صبة كبرية من ال�صبان كانت جمندة وتقف على جبهة القتال، وبعد انتهاء 

حرب 1973م عاد معدل املواليد اإىل االرتفاع اإىل 37 فى االألف، ثم انخف�ص لي�صل اإىل 28 فى االألف 

عام 2006م، وهذا املعدل يقارن مبعدل املواليد فى دول غرب اأوروبا منذ قرن ون�صف، بل هى اأعلى من 

اأوروبا والهند، وال تقرتب منها اإال معدالت املواليد فى الدول العربية واالأفريقية  معدالتها فى �صرق 

ودول اأمريكا الالتينية.

اإذ  اأما معدل الوفيات- عدد الوفيات من ال�صكان- فقد كانت من اأعلى معدالت الوفيات فى العامل، 

كان يحوم حول 25 فى االألف بني عامى 1920م، 1947م، ثم ظل ينخف�ص نتيجة حت�صن ال�صحة العامة 

1951م، كما ظل  19 فى االألف عام  وحت�صني الطفل �صد كثري من االأمرا�ص اخلطرية، حتى و�صل اإىل 

ينخف�ص بعد هذا التاريخ حتى بلغ نحو 13 فى االألف عام 1971م و6.8 فى االألف عام 1997م و6.6 فى 

االألف عام 2006م، وبذلك يكون معدل الزيادة الطبيعية لل�صكان 21.4 فى االألف.

20 فى االألف، مثل  وتخرج م�صر من زمرة الدول النامية التى يتذبذب معدل الوفيات فيها حول 

والواليات  وبريطانيا  ا�صكنديناوه  ودول  هولندا  مثل  املتقدمة  الدول  من  وتقرتب  االأفريقية،  الدول 

املتحدة، وهى التى يقل فيها معدل الوفيات عن 10 فى االألف.

وتعك�ص معدالت املواليد والوفيات االأحوال االجتماعية واالقت�صادية فى م�صر منذ القرن التا�صع 

ع�صر، وقد كانت م�صر قبل اأن ين�صئ حممد على الدولة احلديثة بها تعي�ص فى مرحلة �صكانية بدائية، 

وتتف�صى فيها االأمرا�ص وحتل بها االأوبئة الفتاكة من حني اإىل اآخر، وتتاأثر باملجاعات الناجمة عن 

انخفا�ص في�صان النيل من حني اإىل اآخر اأي�صا وتتنوع العوامل املوؤثرة على املواليد والوفيات، ومن ثم 

على الزيادة ال�صكانية، ونلخ�ص هذه العوامل فى:

»1« التعليم.

»2« دخول املراأة ميدان العمل.

»3« الت�صنيع.

»4« التح�صر »�صكنى احل�صر اأى املدن«.

الوفيات،  معدالت  تخفي�ص  على  تعمل  كما  املواليد،  معدالت  تخفي�ص  على  تعمل  العوامل  وهذه 

فالتعليم يعنى الوعى بامل�صكلة ال�صكانية، والتزام االأبوين بتهيئة اأوالدهم للحياة واالإنفاق عليهم، اأى 

اأن ي�صبح االأطفال م�صئولية اجتماعية واقت�صادية، وتعلم املراأة يعنى اخت�صار فرتة احلمل واالإجناب 

اإتباع  يعنيان  معا  والتح�صر  والت�صنيع  االإجنــاب،  تقليل  على  يحفزها  العمل  ميدان  ودخولها  عندها، 

اأ�صاليب وعادات جديدة فى االإجناب، غري عادات الريف، ويعنيان اأي�صا �صرورة التزود ب�صيء من التعليم 
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واملهارات ت�صاعد على ك�صب الرزق، اإال اأن اأثر هذه العوامل فى تخفي�ص معدالت املواليد ال يظهر اإال بعد 

عدة اأجيال.

وتعزى الزيادة ال�صكانية املرتفعة فى الوقت احلا�صر اإىل هبوط معدالت الوفيات، وال �صيما وفيات 

االأطفال الر�صع ب�صبب حت�صن اخلدمات ال�صحية.

ويو�صح اجلدول التاىل تقدير عدد ال�صكان ومعدل الوفيات والزيادة الطبيعية منذ عام 1952م، 

اإفح�ص هذا اجلدول وا�صتخل�ص منه نتائج تتعلق مب�صكلة ال�صكان من الوجوه االآتية:

»1« اجتاه معدالت املواليد.

»2« اجتاه معدالت الوفيات.

»3« اجتاه الزيادة الطبيعية لل�صكان.

تقدير عدد ال�صكان واملواليد والوفيات

والزيادة الطبيعية منذ عام 1952م

والوفيات  جدا  املرتفعة  املواليد  مرحلة  اأى  البدائية  املرحلة  من  خرج  املجتمع  �صكان  اأن  ذكرنا 

املرتفعة جدا كذلك، وذلك فى اأوائل القرن التا�صع ع�صر.

واأنه دخل مرحلة الزيادة ال�صكانية ال�صخمة، التى ت�صمى اأي�صا مرحلة االنفجار ال�صكاين، وذلك 

نتيجة لهبوط معدالت الوفيات وثبات معدالت املواليد املرتفعة.

وكان من املنتظر اأن تتبع م�صر هذه الدول املتقدمة، فى الرتيث فى معدالت املواليد، وهبوطها بعد 

ذلك، اإذ ال داعى للمواليد املرتفعة فى وقت تهبط فيه الوفيات ب�صرعة �صديدة »ب�صبب االأخذ بو�صائل 

الطب احلديث وا�صتخدام االأم�صال امل�صادة لكثري من االأمرا�ص وال �صيما اأمرا�ص الطفولة واالأمرا�ص 

املعدية«.

ولكن هذا مل يحدث بال�صرعة املطلوبة، وذلك ب�صبب قلة الوعى بامل�صكلة ال�صكانية، نتيجة انت�صار 

عدد ال�صكانال�صنة

باالألف

معدل املواليد

فى االألف

معدل الوفيات

فى االألف

الزيادة الطبيعية

فى االألف

1952م

1976م

2006م

21437

36626

76480

45.2

36.6

28

17.7

11.8

6.6

27.4

24.8

21.4
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االأمية، وب�صبب دخول املراأة ميدان العمل متاأخرا، هبوط ن�صبة التح�صر وق�صور الت�صنيع.

ت�صمى  »التى  ال�صخمة  ال�صكانية  الزيادة  مرحلة  اأن  على  املختلفة  االإح�صائية  املوؤ�صرات  وتدل 

باالنفجار ال�صكاين« قد بداأت فى االنح�صار، واأن م�صر تدخل االآن املرحلة االنتقالية، حيث تقل الزيادة 

ال�صكانية ن�صبيا، ولكن من غري املنظور اأن تدخل مرحلة النمو البطيء قريبا، مثل دول اأوروبا واأمريكا 

ملقابلة  واالقت�صادية«  »االجتماعية  ال�صاملة  التنمية  بعمليات  االإ�صراع  من  فالبد  ولذلك  ال�صمالية، 

الزيادة املرتقبة فى حجم ال�صكان.

الهجرة الداخلية فى م�صر

تعريف الهجرة الداخلية:

اأو  املوؤقتة  االإقامة  بق�صد  البالد  داخل  الآخر  مكان  من  ال�صكان  انتقال  هى  الداخلية  والهجرة 

الدائمة، �صواء كان ذلك الأ�صباب تتعلق بالعمل اأو الأ�صباب اأخري، ونظرا لتنوع االأن�صطة االقت�صادية 

االأ�صلية،  اإقامتهم  اأماكن  ال�صكان يرتكون  بع�ص  فاإن  البالد،  اأرجاء  فى  العمل  الوظائف وفر�ص  وتعدد 

وينتقلون للعمل واالإقامة فى اأماكن اأخري، ولذا يدخل فى اإح�صاء الهجرة الداخلية كل من حل عليه 

التعداد العام لل�صكان وهم م�صتقرون اأو مقيمون اإقامة دائمة اأو موؤقتة فى حمافظة غري تلك التى ولدوا 

بها، ولذلك يعتربون مهاجرون اإىل املحافظة التى �صجلوا بها وقت التعداد.

اأهمية درا�صة الهجرة الداخلية:

اكت�صبت الهجرة الداخلية اأهمية خا�صة الأنها امتداد لدرا�صة توزيع ال�صكان، فالهجرة الداخلية 

تعمل على اإعادة توزيع ال�صكان وتوؤثر فيه، ولذا فهى تكمل درا�صة توزيع ال�صكان ومن درا�صة اجتاهات 

الهجرة الداخلية، ميكننا التعرف على املناطق الرئي�صية اجلاذبة لل�صكان واملناطق الطاردة، وميكننا 

كذلك معرفة الدوافع االقت�صادية واالجتماعية والتى توؤدى اإىل الهجرة الداخلية وهناك عدة عوامل 

تتاأثر بها اأعداد الهجرة الداخلية اأهمها:

عوامل اجلذب:

»اأ« وفرة االأن�صطة االقت�صادية والوظائف اأو اأجور مرتفعة اأو فر�ص العمل.

»ب« ق�صط اأف�صل من اخلدمات االجتماعية وال�صحية والتعليمية.

»ج« فر�ص اأوفر ن�صبيا ال�صتئجار اأو متلك اأرا�صى زراعية اأو وحدات �صكنية.

»د« قلة ال�صكان الن�صبية وعدم التزاحم.
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عوامل الطرد:

»اأ« الكثافة ال�صكانية العالية والتزاحم.

ندرة  االأ�صا�صية،  اخلدمات  تدهور  ــور،  االأج وانخفا�ص  العمل  فر�ص  وقلة  البطالة  انت�صار  »ب« 

الوحدات و�صاآلة م�صاحة االأرا�صى الزراعية.

املحافظات اجلاذبة لل�صكان:

وت�صم هذه املحافظات مناطق غنية مبواردها واأن�صطتها االقت�صادية �صواء فى ال�صناعة اأو التجارة، 

وت�صم اأي�صا اأهم واأكرب املدن امل�صرية واملحافظات اجلاذبة لل�صكان هى القاهرة واالإ�صكندرية وبور�صعيد 

واالإ�صماعيلية وال�صوي�ص، واجليزة االمتداد العمرانى الطبيعى ملدينة القاهرة، وكذلك حمافظة كفر 

وذلك  الدلتا،  فى  اأخرى  جهات  من  اإليها  ال�صكان  هجرة  نتيجة  ال�صكان  فى  زيادة  �صجلت  والتى  ال�صيخ 

ب�صبب فر�ص متلك االأرا�صى الزراعية حديثة اال�صت�صالح باملحافظة، واملحافظات املذكورة متيزت اإما 

بالن�صاط ال�صناعى املتميز اأو فر�ص العمل اأو ارتفاع االأجور، خ�صو�صا اأنها ت�صم قطاع قناة ال�صوي�ص، 

والقاهرة الكربى واالإ�صكندرية.

املحافظات الطاردة لل�صكان:

طردا  اأ�صد  الدلتا  فجنوب  متفاوتة،  بدرجات  طرد  حمافظات  وهى  اجلمهورية،  بقية  فى  وتتمثل 

ل�صكانها من �صمال الدلتا، كما اأن جنوب ال�صعيد اأ�صد طردا من �صمال ال�صعيد.

ويهاجر ال�صكان من هذه املناطق فى اجتاهني رئي�صني:

»1« الهجرة من الريف اإىل املدن: هو تيار بداأ منذ فرتة، لتطلع ال�صكان اإىل اال�صتفادة من 

لهم  املدن  اأن�صطة  اجتذاب  وكذلك  معي�صية  ومزايا  خدمات  من  به  حتظى  ملا  املدينة  فى  احلياة  مزايا 

اإىل م�صتويات معي�صية  ال�صباب  التعليم، وتطلع  انت�صار  باأجورهم املرتفعة ن�صبيا، ومما �صجع على ذلك 

القرى واحلياة  اإىل  العودة  البقاء فى املدن على  اآثر كثريون منهم  الريفية، وقد  املناطق  اأف�صل خارج 

الريفية املتق�صفة.

»2« الهجرة اإىل املناطق ال�صناعية:

الكربى  القاهرة  فى  ال�صناعة  مناطق  فى  العاملة  االأيــدى  اآالف  ال�صناعى  القطاع  اجتذب  وقد 

واالإ�صكندرية ومدن الدلتا ال�صناعية، وهذا يف�صر النمو ال�صكانى الكبري ملدن �صربا اخليمة وكفر الدوار 

وحلوان واملحلة الكربى وذلك الرتفاع اأجور العمل فى ال�صناعة.
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التيارات الرئي�صية للهجرة الداخلية:

اأوال- تيارات الهجرة من الدلتا:

1- تيار من الدلتا اإىل القاهرة الكربى ب�صبب فر�ص العمل وارتفاع االأجور وم�صتوى املعي�صة.

2- تيار من  منطقة �صرق الدلتا اإىل قناة ال�صوي�ص، للعمل فى املوانى والتجارة وال�صحن والنقل.

3- تيار من منطقة غرب الدلتا و�صمالها اإىل االإ�صكندرية: ب�صبب وفرة فر�ص العمل وارتفاع م�صتوى 

والتجارة  املوانى  فى  وللعمل  ــور  االأج

والنقل.

الــدلــتــا اإىل  4- تــيــار مــن جــنــوب 

اأرا�صى  لتملك  فر�ص  لوجود  �صمالها: 

اأمر  وهو  اال�صت�صالح  حديثة  زراعية 

الدلتا  جنوب  فى  متاما  اإجنــازه  يتعذر 

املزدحمة �صكانيا.

ثانيا- تيارات الهجرة من 

ال�صعيد:

ال�صعيد  جـــنـــوب  مـــن  تـــيـــار   -1

»اأ�صيوط، و�صوهاج، قنا واأ�صوان« ويتجه 

فر�ص  عن  بحثا  الكربى  القاهرة  اإىل 

العمل املختلفة.

اإىل  ال�صعيد  جنوب  من  تيار   -2

والتجارة  باملوانئ  للعمل  االإ�صكندرية 

والنقل.

اإىل  ال�صعيد  جنوب  من  تيار   -3

جزيرة  و�صبه  االأحمر  البحر  منطقة 

التعدين  قــطــاع  فــى  للعمل  �ــصــيــنــاء 

وا�صتخراج البرتول.

اإىل  ال�صعيد  جنوب  من  تيار   -4

�صكل »22« تيارات الهجرة الداخليةمنطقة قناة ال�صوي�ص للعمل فى املوانئ 
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والتجارة والنقل.

امل�صافة  القاهرة الكربى ب�صبب قرب  اإىل  »املنيا وبنى �صويف والفيوم«  ال�صعيد  5- تيار من �صمال 

ووفرة فر�ص العمل فى الن�صاط ال�صناعى والتجارة.

6- تيار من قنا اإىل اأ�صوان للعمل فى ال�صياحة وال�صناعة.

اأكثـر مناطق اجلمهورية جذبا لل�صكان واأكثـرها طردا لل�صكان:

1- حمافظة القاهرة هى اأ�صد جهات اجلمهورية جذبا لل�صكان:

فيها من مزايا عديدة، فهى  ملا تتوافر  لل�صكان فى م�صر  اأ�صد جهات اجلمهورية جذبا  القاهرة من 

عا�صمة البالد، وهى اأي�صا مدينة �صناعية وجتارية من الدرجة االأويل.

وال تخلو اأبدا من فر�ص العمل والن�صاط االقت�صادى والتجاري، وهى اأي�صا مدينة الوظائف املركزية 

والتخ�ص�صية التى ال تتوافر فى مدينة اأخرى بالبالد، ولذلك فاإن نحو 3/1 �صكان القاهرة املقيمني بها »ح�صب 

اآخر التعدادات لي�صوا فى احلقيقة من مواليدها، واإمنا وفدوا اإليها من جهات اأخرى من اأرجاء اجلمهورية«.

املحافظات  بعدها  تاأتى  املنوفية،  حمافظة  هى  القاهرة  اإىل  للمهاجرين  اإر�صاال  املحافظات  واأكرث 

االآتية من الوجه البحرى وهى على الرتتيب: الغربية وال�صرقية والقليوبية والدقهلية، اأما املهاجرين 

اإىل القاهرة من حمافظات الوجه القبلى فهى على الرتتيب اأ�صيوط و�صوهاج وقنا ومعنى هذا اأن اأكرث 

مناطق اجلمهورية اإر�صاال للمهاجرين هى منطقة جنوب الدلتا.

2- حمافظة املنوفية هى اأ�صد جهات اجلمهورية طردا لل�صكان:

يعي�ص اأكرث من 20% من مواليد املنوفية خارجها، فقد ا�صتوطنوا حمافظات اأخرى ويتجه معظمهم 

عادة اإىل القاهرة تاركني الزراعة والوظائف الريفية، اإذ يتحولون اإىل الوظائف احل�صرية املختلفة.

ال�صيخ  وكفر  والبحرية  االإ�صكندرية  املنوفية،  من  مهاجرين  جتذب  التى  االأخرى  املحافظات  ومن 

واجليزة- االمتداد العمرانى الطبيعى للقاهرة- وهى فر�ص العمل والتجارة وال�صناعة واالأعمال، وهى 

اإىل البحرية  املنوفية  اأما هجرة �صكان  اإىل االإ�صكندرية،  املنوفية  التى جتذب مهاجرى  نف�ص االأ�صباب 

هاتني  فى  جديدة  اأرا�صى  متلك  اإمكانية  مع  بالزراعة  والعمل  االأرا�صى  ال�صت�صالح  فهى  ال�صيخ،  وكفر 

املحافظتني.

اأن اختالف الظروف االجتماعية واالقت�صادية لل�صكان فى كل من منطقتى �صمال الدلتا  وال �صك 

وجنوبها توؤدى اإىل اختالف ميزان الهجرة بني كل منهما والقاهرة، ف�صال عن عامل امل�صافة فى اجتذاب 

القاهرة للمهاجرين من جنوب الدلتا، بينما جتذب االإ�صكندرية املهاجرين من غرب الدلتا.

امل�صافة،  تتخطى  اأحيانا  االقت�صادية  ال�صعوبات  ولكن  القبلي،  الوجه  على  ال�صيء  نف�ص  وينطبق 
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نالحظ اأن املهاجرين اإىل القاهرة من اأق�صى جنوب ال�صعيد اأكرث من املهاجرين اإىل القاهرة من حمافظات 

العالية فى حمافظات جنوب  ال�صكانية  ال�صغوط االقت�صادية والكثافات  ال�صعيد، وذلك ب�صبب  �صمال 

ال�صعيد.

الهجرة العائدة:

فى  ملحوًظا  ا  انخفا�صً 2006م(   -1996( االأخــرية  ال�صنوات  فى  الداخلية  الهجرة  اأرقــام  �صجلت 

يكون ذلك  ال�صابقة، وقد  التعدادات  كانت عليه فى  واالإ�صكندرية عما  القاهرة  اإىل  املهاجرين  اأعداد 

اأعداد  عودة  اإىل  الدرا�صات  بع�ص  ت�صري  كما  اأو  التقليدية،  الداخلية  الهجرة  تيارات  انخفا�ص  ب�صبب 

ا بعد انت�صار  من ال�صكان اإىل مواطنهم االأ�صلية وم�صقط راأ�صهم، فيما ي�صمى »بالهجرة العائدة« خ�صو�صً

العديد من اجلامعات االإقليمية، والنه�صة والتطور الذى �صهدته كثري من املحافظات وعوا�صمها وكذلك 

اإتباع الدولة ل�صيا�صة التوزيع االإقليمى لالأن�صطة االقت�صادية وبرامج التنمية، و�صوف يوؤدى هذا على 

املدى البعيد اإىل اإعادة توزيع ال�صكان مبا يخفف ال�صغط على مدينتى القاهرة واالإ�صكندرية، ويجعل 

�صورة توزيع ال�صكان فى امل�صتقبل اأكرث توازًنا.

 الهجرة اخلارجية:

التعداد  وقت  البالد  خارج  لل�صكان  العام  التعداد  اأح�صاهم  من  كل  خارجية  هجرة  مهاجًرا  يعترب 

وال�صعب امل�صرى لي�ص من ال�صعوب املحبة للهجرة اخلارجية، خ�صو�صا اإذا كانت هجرة دائمة، ولكن زادت 

معدالت الهجرة اخلارجية فى الفرتة االأخرية �صواء كانت موؤقتة للعمل فى البالد العربية اأو غريها.

اأ�صحابها عادة اإىل كندا وا�صرتاليا والواليات املتحدة وغريها،  اأو هجرة دائمة وهى التى يذهب 

ويقدر عدد امل�صريني خارج م�صر االآن )2006م( بنحو 3901396 ن�صمة، وتعمل الدولة ب�صورة مبا�صرة 

حاليا على تنظيم الهجرة اخلارجية وتنظيم العمل باخلارج، الأهمية ذلك فى حتويالت املهاجرين من 

النقد االأجنبى للدولة مبا يفيد االقت�صاد الوطني.
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اأن�صطة وتدريبات

اأوًل : الأن�صطة

1- تعاون مع زمالئك واالإخ�صائى االجتماعى فى تنظيم زيارة اإىل مكتب ت�صجيل املواليد وتعرف 

على اأعداد املواليد التى مت ت�صجيلها خالل ال�صهر ال�صابق و�صجل مالحظاتك على هذه االأعداد هل هى 

منا�صبة؟ اأم متثل زيادة كبرية و�صع مقرتحاتك للحد من الزيادة الكبرية فى اأعداد املواليد.

2- ابحث فى �صبكة االإنرتنت عن امل�صكلة ال�صكانية فى بع�ص دول العامل وكيف قامت هذه الدول 

مبواجهتها ومدى جناحها فى حل هذه امل�صكلة.

3- تعاون مع زمالئك فى عمل املجلة ال�صكانية والتى تتناول املو�صوعات  التالية:

- اأبعاد امل�صكلة ال�صكانية.

- اأ�صبابها.

- النتائج املرتتبة عليها.

امل�صكلة  املقاالت من اجلرائد عن  بال�صور وبع�ص  املجلة  امل�صكلة. دعم هذه  - مقرتحات حلل هذه 

ال�صكانية، وبع�ص املعلومات من �صبكة االإنرتنت وبع�ص اللقاءات التى جتريها مع امل�صئولني.

ثانيًا : التدريبات

1- اكتب املفهوم اجلغرافى الذى تدل عليه كل من العبارات االآتية:

اأ- توزيع جملة ال�صكان على كل امل�صاحة.

ب- الفرق بني املواليد والوفيات.

جـ- انتقال ال�صكان من مكان الآخر داخل البالد بهدف االإقامة الدائمة اأو املوؤقتة.

د- عودة اأعداد من ال�صكان اإىل موطنهم االأ�صلي.

2- تخري االإجابة ال�صحيحة من بني االأقوا�ص فى العبارات التالية:

اأ- اإحدى حمافظات م�صر املنخف�صة فى الكثافة ال�صكانية

)اجليزة- بور�صعيد- القليوبية- االإ�صماعيلية(

ب- اإحدى حمافظات م�صر الطاردة لل�صكان

)االإ�صكندرية- ال�صوي�ص- كفر ال�صيخ- قنا(

3- مب تف�صر........؟

اأ- زيادة ن�صبة �صكان احل�صر.

ب- انخفا�ص معدالت الوفيات.
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4- بالرجوع خلريطة تيارات الهجرة الداخلية بني حمافظات م�صر.. حدد ما يلي:

- اأهم تيارات الهجرة الداخلية.

- املحافظات الطاردة لل�صكان واجلاذبة لل�صكان.

5- �صع عالمة )√( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )*( اأمام العبارة غري ال�صحيحة فيما ياأتى مع 

ذكر ال�صبب:

)    ( 1- الزيادة ال�صكانية فى القرن 19 واأوائل الع�صرين كانت مطلوبة    

)    ( 2- دخول املراأة جمال العمل يقلل من الزيادة ال�صكانية     

3- مازالت م�صر فى املرحلة البدائية ومل ت�صل اإىل املرحلة

)    ( اال�صتقرارية من الناحية ال�صكانية        

)    ( 4- يهاجر �صكان غرب الدلتا اإىل القاهرة       

)    ( 5- يوؤثر الرتكيب العمرى لل�صكان فى االإنتاج      

)    ( 6- كثافة ال�صكان الأى دولة عبارة عن ق�صمة عدد ال�صكان على امل�صاحة املاأهولة  

)    ( 7- منطقة جنوب الدلتا اأقل طرًدا ل�صكانها       

)    ( 8- ال يعترب االأطفال وال�صيوخ من الفئة العاملة      

)    ( 9- ن�صبة العاطلني فى املدن الكربى اأقل منها فى الريف     

)    ( 10- تيارات الهجرة الداخلية اأدت اإىل ارتفاع معدل النمو ال�صكانى فى الريف  
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جلاأت م�صر فى املرحلة االأخرية اإىل تنويع اأن�صطتها االقت�صادية، وتنمية جماالت اأن�صطة اأخرى 

وكذلك  ال�صياحية،  والتنمية  البرتول  وا�صتخراج  ال�صناعة  طريق  عن  وذلك  الزراعة،  اإىل  باالإ�صافة 

حملًيا  مبنتجاتها  املناف�صة  الإمكانية  املتخ�ص�صة،  واخلدمات  والتكنولوجيا،  العلمى  البحث  فى  التفوق 

وعاملًيا.

اأوًل : الإنتاج الزراعى:

املقومات الرئي�صية لالإنتاج الزراعي:

ا�صتهرت م�صر منذ اأقدم الع�صور بتفوقها فى ن�صاط االإنتاج الزراعي، وحقق االإنتاج الزراعى قدمًيا 

وهذا  و�صيا�صًيا  واجتماعًيا  اقت�صادًيا  وا�صتقرارها  البالد  رخاء  على  �صاعد  مما  هائاًل،  اإنتاجًيا  ا  فائ�صً

غناها  ب�صبب  الوقت  نف�ص  فى  مطمًعا  م�صر  وجعل  القدمية  امل�صرية  احل�صارة  بناء  على  بدوره  �صاعد 

وهذا  لالإمرباطورية،  مثالية  مزرعة  اإىل  م�صر  حتولت  الرومان  زمن  وفى  الزراعي،  االإنتاج  فى  الكثري 

اأ�صباب تفوق م�صر فى ميدان الزراعة  هو �صبب اأهمية االإنتاج الزراعى فى املا�صى واحلا�صر ومن اأهم 

واالإنتاج الزراعى ما ياأتي:

اأ  - املقومات الطبيعية لالإنتاج الزراعي:

الزراعي، مل تاأت من  التى حظيت بها م�صر فى جمال االإنتاج  الكبرية  ال�صمعة  اإن  1- الرتبة: 

فراغ وعندما و�صف هريودوت م�صر باأنها »هبة النيل«، جاء هذا الو�صف فى حمله متامًا، الأنه عرب عن 

واقع احلال امل�صرى فى املا�صى واحلا�صر فالرتبة الطينية التى كونها نهر النيل هى من اأجود الرتبات 

فى العامل.

2- انتظام جريان مياه النيل: ومن مقومات االإنتاج الزراعى اأي�صا انتظام جريان وورود مياه 

وتنظيمه،  العظيم  املائى  املورد  هذا  ا�صتغالل  مت  وقد  واال�صتوائية،  احلب�صية  منابعها  من  م�صر  اإىل  النيل 

وبناء اخلزانات وال�صدود للمحافظة على مائه، وكذلك عمل �صبكات الرى وال�صرف امل�صاعدة مبا يعرف بنظم 

»�صبط النيل« فلم يعد النيل فى م�صر يجرى على �صجيته، بل هو م�صبوط بالتخزين وم�صبوط االإطالق فى 

احلقول.

3- الظروف املناخية: ومما �صاعد على تفوق الزراعة امل�صرية، �صيادة ظروف املناخ املعتدل 

املنا�صب لنمو معظم املحا�صيل، واأنها �صاعدت على متيز االإنتاج الزراعى مبنتجات ا�صتهرت بها مثل القطن 

املناخية وهذا يف�صر  املوا�صم  للمحا�صيل ح�صب  الكبري  التنوع  ال�صكر وغريها، ف�صال عن  واالأرز وق�صب 

وجود حما�صيل �صتوية و�صيفية ونيلية، تغطى ثالثة موا�صم زراعية رئي�صية.
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ب - املقومات الب�صرية لالإنتاج الزراعي:

1- وفرة العمالة الزراعية: ارتبطت املحا�صيل الزراعية فى م�صر بطبيعتها ال�صكانية، فنجد 

اأن االإنتاج الزراعى يعتمد اأ�صا�ًصا على املحا�صيل التى حتتاج اإىل عمالة زراعية وفرية، مثل القطن، 

واالأرز وق�صب ال�صكر.

2- اخلربة الزراعية العالية: اكت�صب امل�صريون خربة فائقة فى الزراعة منذ اأقدم الع�صور، 

وعلموا فنونها واأ�صرارها وورثوها جيال بعد جيل، ونظموا مواعيد مثالية ثابتة للرى والبذر واحل�صاد، 

للمحا�صيل املختلفة، و�صمموا تقوميا دقيقا للزراعة ي�صمى »تقومي ال�صنة الزراعية« يحفظه الزراع، 

ويعرفون املواقيت املختلفة.

3- عناية الدولة واهتمامها بالزراعة: كفلت احلكومات امل�صرية املتعاقبة الزراعة وقامت 

برعايتها على اعتبار اأن الزراعة م�صدر رئي�صى للدخل، والغذاء لل�صكان، لذا كان االهتمام بالزراعة 

الزراعة  اإدارة  فى  جنحت  التى  احلكومات  واأن  معروفة،  �ُصنة  وهى  للحكومات  �صيادًيا  واجًبا  دائًما 

والرى هى نف�صها احلكومات التى حققت اال�صتقرار االقت�صادى وال�صيا�صي، وهذا يف�صر اأن امل�صروعات 

الذى  االأمر  اأبدا،  تتوقف  ال  الزراعى  وال�صرف  والرى  االأرا�صى  وا�صت�صالح  الزراعة  فى  احلكومية 

ي�صاعد دائما على تقدم وارتقاء االإنتاج الزراعي.

4- ال�صوق: من املعروف اأن هناك طلًبا دائًما على املنتجات الزراعية مل�صر، و�صواء فى ال�صوق املحلية 

اأو اخلا�صة فى البالد العربية املجاورة.

5- راأ�ض املال: تدعم الدولة االإنتاج الزراعى بتوفري التمويل الالزم للم�صروعات الزراعية وللزراع 

عن طريق بنك الت�صليف الزراعي.

6- التقدم العلمى والتكنولوجي: تطورت الزراعة موؤخًرا فى اأ�صاليبها وتقنيتها، واأ�صبحت 

البحوث  واأجهزة  الزراعة  وزارة  بها  تقوم  التى  املكثفة  والتجارب  الزراعية  البحوث  على  تعتمد 

الزراعية.

اأثر النمو العمرانى على الرقعة الزراعية:

وجدير بالذكر هنا اأن التو�صعات فى االأرا�صى اجلديدة امل�صت�صلحة، ال تعو�صنا اأبدا عن امل�صاحات 

على  واملن�صاآت  للمبانى  امل�صتمر  والزحف  العمرانية،  التو�صعات  اأمام  الزراعية  االأرا�صى  تفقدها  التى 

اجلديدة،  العمرانية  التو�صعات  اأمام  تدريجية  ب�صورة  اأرا�صينا  اأجود  نفقد  فنحن  الزراعية،  االأر�ص 

اأن نكون حري�صني على  اأي�صا  اأرا�صى زراعية جديدة ينبغى  التو�صع فى  وبقدر ما نكون حري�صني على 

اأرا�صينا الزراعية القدمية اجليدة، فال ن�صحى بها فى اال�صتخدامات الع�صوائية.
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م�صروعات الرى:

تبداأ �صبكة الرى فى م�صر مب�صدر املياه الرئي�صى وهو نهر النيل وقد بداأ حتول م�صر من نظام الرى 

اأول  وكان  على  حممد  حكم  اأثناء  اأى  ع�صر،  التا�صع  القرن  بداية  فى  الدائم  الرى  نظام  اإىل  احلو�صى 

اأقيمت  التى  الدلتا  بها قناطر  ا�صتبدلت  ثم  1861م  التى متت عام  القناطر اخلريية  بناء  م�صروع هو 

على فرعى دمياط ور�صيد اإىل ال�صمال من القناطر اخلريية و�صقت ثالث ترع رئي�صية تاأخذ مياهها من 

اأمام القناطر، وهى الرياح التوفيقى �صرق فرع دمياط والرياح املنوفى ويجرى فى و�صط الدلتا والرياح 

وترعة  االإ�صماعيلية  ترعة  اأهمها  الدلتا،  فى  اأخرى  ترع  حفر  وا�صتكمل  ر�صيد  فرع  »غرب  البحريى 

وترعة  الدلتا  و�صط  فى  النعناعية  وترعة  القا�صد  وترعة  �صبني  وبحر  الدلتا،  �صرق  فى  املن�صورية 

اخلندق وترعة املحمودية وترعة النوبارية فى غرب الدلتا.

وا�صتكمل التحكم فى مياه النهر بدرجة اأكرب بعد اإقامة خزان اأ�صوان عام 1902م وتعليته مرتني 

لتزداد املياه املختزنة اأمامه من مليار م3 اإىل 5.5 مليار م3 واأقيمت جمموعة من القناطر التى حتجز 

املاء لتغذية ترع الرى الرئي�صية على طول النيل، فاأقيمت قناطر اأ�صيوط عام 1902م وتقوى تغذية 

ترعة االإبراهيمية اأقيمت قناطر زفتى عام 1903م لزيادة تغذية ترع و�صط الدلتا، ثم قناطر اإ�صنا 

حمادى  جنع  ترعتى  لتغذية  حمادى  جنع  قناطر  ثم  والكالبية  اأ�صفون  ترعتى  لتغذية  1908م  عام 

الغربية فى غرب النيل وجنع حمادى ال�صرقية اإىل ال�صرق منه ثم قناطر اأدفينا عام 1951م بغر�ص 

حجز مياه البحر عن مياه النيل وقت التحاريق.

هذا االأ�صلوب فى تخزين املياه كان يعتمد على مياه خزان اأ�صوان الذى كان يبداأ امتالوؤه من منت�صف 

نوفمرب اإىل منت�صف دي�صمرب، ويبداأ تفريغه من اأبريل حتى االأ�صبوع االأخري من يوليو وكان هذا التخزين 

اإيراد النهر ال�صنوى ونت�صرف فيه بحيث ينتهى قبيل و�صول مياه  اأى نحجز  ي�صمى بالتخزين ال�صنوى 

الفي�صان فى منت�صف يوليو واأغ�صط�ص.

وقد بداأت م�صر تفكر فى تخزين املياه ملدى اأبعد ي�صمى بالتخزين القرنى »ن�صبة اإىل القرن اأى مائه 

عام« فبعد اأن كان ي�صمح ملياه الفي�صان اأن تتدفق وت�صب فى البحر من اأغ�صط�ص اإىل منت�صف نوفمرب، 

فكرت الدولة فى بناء �صد متني يقوى على حجز مياه الفي�صان كله اأمامه ثم نبداأ فى ال�صحب منه ح�صب 

احتياجات الزراعة على مدى عام باأكمله، وما يتبقى يختزن عاما بعد عام و�صيد هذا ال�صد العظيم الذى 

�صمى بال�صد العاىل الأنه فعال �صد يعرت�ص جمرى النهر ويرتكز على �صفتى اله�صبتني ال�صرقية والغربية 

و�صمحت للماء باملرور فى قناة حتويل وقد بداأ م�صروع ال�صد العاىل يناير 1960م جنوب خزان اأ�صوان 

196م فوق م�صتوى �صطح البحر  85م اإىل من�صوب  111 مرتا عن من�صوب  6.5 كم وارتفاعه نحو  بنحو 

وقد كون ال�صد بحرية كبرية اأمامه متتد مل�صافة 500 كم وبعر�ص متو�صط 8 كم ومتتد هذه البحرية عرب 
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احلدود امل�صرية ال�صودانية مب�صافة 200 كم داخل حدود ال�صودان و300 كم داخل حدود م�صر.

الذى يرتاكم  30 مليار م3 ال�صتيعاب الطمى  164 مليار م3 منها  التخزين نحو  وتبلغ �صعة حو�ص 

37 مليار م3 مبثابة احتياطى للوقاية من الفي�صانات العالية اأما الباقى ومقداره  اأمام ال�صد وخ�ص�ص 

97 مليار م3 فيمثل ال�صعة احلية اأو الفعلية التى ت�صمن ت�صرفا �صنويا ثابتا مقداره 84 مليار م3 يخ�ص 

م�صر منها 55.5 مليار م3.

اأثر ال�صد العاىل على الرى والزراعة:

ال�صد العاىل اأهم امل�صروعات التى اأفادت الرى والزراعة فى التاريخ بعد م�صروعات الرى الدائم التى 

بداأها حممد على با�صا، واإذا كانت م�صروعات الرى الدائم، حلوال مو�صمية اأو �صنوية مل�صكالت الرى والزراعة 

فقد جاء ال�صد العاىل كحل دائم مل�صكالت مياه الرى والتى اأ�صبحت متوافرة بف�صله على مدار ال�صنة.

فوائد ال�صد العاىل للزراعة والري:

1- وفر املياه الالزمة جلميع االأرا�صى الزراعية فى م�صر على مدار ال�صنة.

2- حول امل�صاحات التى كانت تزرع بالرى احلو�صى اإىل الرى الدائم.

 7.9 اإىل   5.5 من  الزراعية  الرقعة  وزادت  االأرا�صى  ا�صت�صالح  فى  التو�صع  �صيا�صة  على  �صاعد   -3

مليون فدان.

االأفريقية  الدول  من  عدد  لها  تعر�ص  التى  املتالحقة  اجلفاف  موجات  من  بف�صله  م�صر  اأمنت   -4

واأهلك عدد من �صكانها فبف�صل املخزون املائى فى بحرية ال�صد العاىل ا�صتطاعت م�صر اأن توؤمن احتياجات 

االأرا�صى الزراعية ومتر ب�صالم من �صنوات اجلفاف.

5- ا�صتطاعت م�صر اأن تتو�صع فى زراعة االأرز وق�صب ال�صكر وهى حما�صيل حتتاج كميات كبرية من 

املياه لريها.

6- ا�صتفادت امل�صروعات الزراعية وم�صروعات الرى من كهرباء ال�صد العاىل متاما مثلما ا�صتفادت 

ال�صناعة واملرافق.

وهناك بع�ص النتائج ال�صلبية التى حدثت نتيجة لبناء ال�صد العايل، وهذا اأمر منتظر فاأى م�صروع 

له جوانبه االإيجابية وجوانبه ال�صلبية.

وميكن ح�صر الآثار اجلانبية لل�صد العاىل فيما يلي:

1- حرمان االأرا�صى امل�صرية من طبقة الغرين اأو الطمى الذى ير�صب فوق االأرا�صى الزراعية كل 

هذا  يرت�صب  اإذ  والعطاء  االإنتاج  على  الرتبة  قدرة  ويجدد  خ�صوبة  فيك�صبها  الفي�صان  مو�صم  فى  عام 
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الطمى حاليا فى قاع بحرية ال�صد العاىل اأمام ال�صد مع كل مو�صم جديد للفي�صان.

2- تدهورت اأحوال الرتبة فى بع�ص اجلهات التى ال تخدمها م�صارف جيدة وذلك ب�صبب االإ�صراف 

فى الرى وعدم قدرة االأرا�صى على ت�صريف املياه الزائدة، ومعروف اأن م�صروعات الرى الكربى يلزمها 

دائما م�صروعات كربى مثلها لل�صرف.

3- تخل�ص نهر النيل من حمولته - اأمام ال�صد جعل مياهه تزيد من قدرتها على النحر - اأى نحت 

القاع واجلوانب، وقد اأثر ذلك على القناطر وال�صدود واجل�صور، وتقوم الدولة ب�صيانتها بطريقة دورية 

ومكثفة حتى ال تتاأثر بعملية النحر »نحت املاء لقواعد اخلزانات والقناطر«.

4- حدثت تغريات فى ترتيب القدرة االإنتاجية لالأرا�صى الزراعية، مما دعى الدولة اإىل مزيد من 

االهتمام ببحوث زيادة اإنتاجية االأر�ص من املحا�صيل املختلفة واتباع اأف�صل الو�صائل لتحقيق ذلك.

5- زيادة معدالت امللوحة فى الرتبة وكذلك زيادة ن�صبة املياه الزائدة عن حاجة الرتبة والتى 

ي�صعب ت�صريفها بعد التحول فى الزراعة من رى احليا�ص اإىل الرى الدائم.

وال �صك اأن فوائد ال�صد العاىل تفوق بكثري اآثاره اجلانبية وال�صلبية وخ�صو�صا اإذا نظرنا اإىل مقدار 

املزايا املختلفة من الناحية االقت�صادية واالجتماعية، ف�صال عن اأن عملية بناء ال�صد العاىل كانت فى 

ذاتها اإجنازا وك�صبا �صيا�صيا كبريا بجميع املقايي�ص.

م�صتقبل الرى فى م�صر:

النيل فال  واإن�صاء م�صروعات �صبط  الرى فى م�صر،  اإن�صاء نظام  الهائل فى  التطور  الرغم من  على 

تزال اال�صتفادة من مياه الرى ال تتعدى 50% من اإمكاناتها، العتبارات تت�صل بالفاقد فى �صبكات الري، 

منذ تخزين املياه حتى ت�صل اإىل احلقول وكذلك االإ�صراف ال�صديد فى ا�صتخدام املياه مع عدم توافر 

ال�صيانة وانت�صار النباتات واحل�صائ�ص املائية فى الرتع والقنوات واإهمال الرى الليلى كل هذه االعتبارات 

كانت مو�صوع املوؤمترات والندوات فى الثمانينيات التى كانت تهدف اإىل تر�صيد ا�صتخدام مياه الري.

وميكن تلخي�ض اأهم م�صروعات تطوير الرى فى م�صر فيما يلي:

1- �صرق الدلتا:

)اأ( تو�صيع ترعة االإ�صماعيلية وتعميقها لرى م�صاحة جديدة من االأر�ص مقدارها 400 األف فدان 

و�صق ترعة ال�صاحلية اجلديدة ال�صتزراع 190 األف فدان.

)ب( تو�صيع ترعة ال�صوي�ص وتعميقها لزراعة اأرا�صى �صرق القناة )125 األف فدان(.

واإىل  ال�صوي�ص  قناة  من  والغرب  ال�صرق  اإىل  فدان  األف   600 ال�صتزراع  ال�صالم  ترعة  �صق  )جـ( 
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مرتا  كيلو   27 مب�صافة  بور�صعيد  من  اجلنوب 

وتخرج هذه الرتعة من فرع دمياط م�صتفيدة 

األف   200 �صرقا لرتوى  فار�صكور ومتتد  ب�صد 

قناة  غرب  املنزلة  جنوب  منطقة  فى  فدان 

ال�صوي�ص لرى  اأ�صفل قناة  ال�صوي�ص ثم ت�صري 

�صرق القناة )400 األف فدان(.

2- غرب الدلتا:

مياهها  تاأخذ  التى  الن�صر،  ترعة  �صق 

اأن  ميكن  الرتعة  وهذه  النوبارية  ترعة  من 

تروى مناطق ال�صاحل ال�صماىل الغربى مل�صر 

58 مرتا،  7 اأمتار، تتدرج اإىل من�صوب  5 حمطات لرفع املاء من من�صوب  ويتطلب رى هذه املناطق اإن�صاء 

وهذا امل�صروع يعترب من اأكرب م�صاريع الرى فى اأفريقيا وال�صرق االأو�صط.

3- م�صر العليا:

)اأ( تطوير وتقوية و�صيانة القناطر القدمية: وهى قنطرة اإخميم مل تنفذ لالآن فى �صوهاج وقناطر 

جنع حمادى وقناطر اأ�صيوط وترعة االإبراهيمية وقناطر ديروط.

)ب( اإن�صاء قناطر جديدة فى اإ�صنا لتحل حمل القناطر القدمية.

)جـ( ترعة ال�صيخ زايد جنوب الوادى اجلديد وتقوم بنقل نحو 5.5 مليار م3 من مياه بحرية نا�صر 

�صمال خور تو�صكى اإىل الوادى اجلديد لزراعة اأكرث من مليون فدان.

امل�صارف :

حتتاج االأرا�صى املروية اإىل نظام �صرف وال �صيما وقد ات�صعت م�صاحات اأرا�صى الرى الدائم ف�صملت الدلتا 

كلها وم�صر الو�صطى حتى منت�صف اأ�صيوط، وذلك قبل اإن�صاء ال�صد العاىل ثم بقية �صعيد م�صر بعد اإن�صاءه.

وبداأ فى �صق قنوات ال�صرف فى م�صر ال�صفلى عام 1929م، وفى م�صر العليا منذ عام 1938م، ومع 

بداية االأربعينيات بداأ ال�صرف املغطى وتبني اخلريطة رقم )23( مواقع امل�صارف الرئي�صية فى الدلتا 

وطلمبات ال�صرف ومناطق ال�صرف املغطى بها عام 1980م، كما تبني خريطة )24( اأهم الرتع وزماماتها 

فى م�صر العليا والو�صطى والفيوم.

ويظهر من خريطة ال�صرف فى م�صر ال�صفلى اأنه ميكن التمييز بني نظامني يكاد يف�صلهما خط كنتور 

�صكل )23( الرتع وامل�صارف فى الوجه البحرى
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5 اأمتار، النطاق االأول اإىل اجلنوب من هذا اخلط وهو نظام ال�صرف 

امل�صارف  نطاق  هو  اخلط  هذا  �صمال  هو  الثانى  والنطاق  املغطى 

العري�صة والطلمبات.

وفاقو�ص  البقر  بحر  م�صر  فى  الدلتا  �صرق  م�صارف  اأهم  ومن 

وينتهيان عند حمطات طلمبات ال�صرف فى بحرية املنزلة.

وي�صرف مياه و�صط الدلتا م�صرف الغربية الرئي�صى و�صبكة من 

امل�صارف الفرعية وتنتهى اإىل �صبكة حمطات ال�صرف فى البحر اأو 

بحرية الربل�ص.

وي�صرف مياه غرب الدلتا م�صرف اإيتاى البارود وم�صرف اإدكو 

وم�صرف العموم وترفعها طلمبات ولكن اإىل البحر حيث ت�صرف.

اأكرب  ال�صغري فى م�صرف  امل�صرف  ال�صرف معقدة، ي�صب  ونظم 

منه، وهكذا وتتجمع مياه ال�صرف اإما فى م�صارف كبرية وعميقة، اأو 

فى اأنابيب من الفخار اأو االأ�صمنت، مدفونة حتت االأر�ص على اأعماق 

م�صرف  اإىل  تنتهى  حتى  املياه،  بجريان  ي�صمح  وبانحدار  معينة 

وتوفرها  االأرا�ــصــى  م�صاحة  فى  يوفر  املغطى  وال�صرف  مك�صوف 

للزراعة كما اأنها تقى الريف من النباتات ال�صارة وما ميكن اأن تاأوى 

اإليها من ح�صرات وهوام.

اأما منخف�ص الفيوم في�صرف مياهه الزائدة فى بحرية قارون ومنخف�ص الريان وم�صارفه الرئي�صية 

هى م�صرف طامية الذى ي�صرف اأرا�صى �صرق الفيوم، وم�صرف الوادى الذى ي�صرف اأرا�صى غرب الفيوم 

وي�صبان فى بحرية قارون.

اأما فى م�صر الو�صطى والعليا فال�صرف يعتمد اأ�صا�صا على م�صرف املحيط وهو يبداأ من قرب ملوى 

ويتجه �صماال بني ترعة االإبراهيمية وبحر يو�صف حتى ي�صب فى الرياح البحريى عند اخلطاطبة.

الغالت الزراعية:

تنق�صم ال�صنة الزراعية فى جمهورية م�صر العربية اإىل ثالثة موا�صم زراعيه هي:

)جـ( املو�صم النيلي )ب( املو�صم ال�صيفي   )اأ( املو�صم ال�صتوي.  

وهذه املوا�صم الزراعية الثالثة مل تطراأ على اخلريطة الزراعية امل�صرية من باب ال�صدفة، ولكنها 

تاأ�صلت منذ اأقدم الع�صور وتدرجت حتى و�صلت اإىل ما هى عليه حاليا، وكانت الزراعة فى االأ�صل مو�صما 

�صكل )24(الرتع وامل�صارف

فى الوجه القبلى
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واحدا فقط، وهو مو�صم الزراعة ال�صتوى الذى كان يبداأ بعد نهاية مو�صم الفي�صان فى اأواخر ال�صيف 

واخلريف ولكن بعد دخول نظام الرى الدائم اإىل الزراعة امل�صرية بداأت الزراعة تعرف نظام املو�صم 

ال�صيفى اأو النيلى اأو كليهما ح�صب كميات املياه املتوفرة ولذلك فاإن الزراعة امل�صرية حاليا تطبق نظام 

الدورة الزراعية التى ت�صري فى نف�ص الوقت مع التق�صيم املو�صمى للمحا�صيل.

اإذ  التى ت�صغلها غالته  امل�صاحة  الثالثة من حيث  الزراعية  املوا�صم  اأهم هذه  ال�صتوى هو  واملو�صم 

ت�صغل نحو 70% من جملة االأرا�صى الزراعية فى م�صر ونحو 46% من امل�صاحة املح�صولية واأهم غالت 

امل�صاحة  اأقل قليال من  ال�صيفى  فهى   املو�صم  اأما غالت  القمح والرب�صيم والفول   ال�صتوى  هى   املو�صم 

التى  ت�صغلها غالت املو�صم ال�صتوى  ومعظمها غالته جتارية و�صناعية كالقطن وق�صب ال�صكر واالأرز اأما 

عن مو�صم الزراعة النيلية فقد  قلت اأهميته كثريا بعد بناء ال�صد العايل، وانخف�صت ن�صبة م�صاحات 

االأرا�صى  التى  تزرع زراعة نيلية من 20% �صنة 1952م اإىل  6% �صنة 1970م واأقل من ذلك حاليا.

اإىل   ال�صامية  الذرة  زراع  معظم  حتول  وقد  �صامية  ذرة  هى   النيلية  الزراعة  من  االأكرب  واجلزء 

زراعتها فى  املو�صم ال�صيفي.

وهناك فرق بني امل�صاحة الزراعية وامل�صاحة املح�صولية فاالأوىل تعنى امل�صاحة الفعلية لالأرا�صى 

الزراعية والثانية تعنى اإجماىل م�صاحة املحا�صيل فى كل املوا�صم الزراعية خالل ال�صنة.

غالت مو�صم الزراعة ال�صتوي:

القمح:

املكانة التاريخية لزراعة القمح فى  م�صر:

الع�صور  اأقدم  منذ  االأهمية  هذه  تاأكدت  وقد  امل�صرية  الزراعة  فى   خا�صة  باأهمية  القمح  يتميز 

وهناك اأدلة اأثرية وتاريخية على  اأن م�صر رمبا تكون من اأول البلدان التى  زرعت القمح فى  العامل 

والتى  اكت�صفت فيها الزراعة الأول مرة فى  التاريخ وظل امل�صريون يزرعون القمح ويعتمدون عليه كغذاء 

رئي�صى  على  مر الع�صور وذلك نظرا للظروف الطبيعية املثالية التى  تتمتع بها م�صر من ناحية املناخ 

واعتدال اجلو، والرتبة ال�صاحلة واملياه الوفرية املنتظمة، ولذلك تعترب االأرا�صى  الزراعية امل�صرية 

بيئة مثالية لزراعة القمح.

ونظرا للخ�صوبة العالية لالأرا�صى  الزراعية امل�صرية وقلة ال�صكان ن�صبيا فى  املا�صى  كان هناك 

دائما فائ�ص من القمح عن حاجة ال�صكان ظل هذا الفائ�ص ي�صدر خارج م�صر فى  املراحل التاريخية 

املختلفة، فكانت مزرعة القمح الكربى  لالإمرباطورية الرومانية واعتمدت بالد كثرية اأخرى  فى  املا�صى  

على  القمح امل�صري.
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اأثر الزيادة ال�صكانية على  ا�صتهالك القمح:

اأعداد ال�صكان فى  م�صر منذ نهاية احلرب العاملية الثانية وحتى   ولكن مع الزيادات الكبرية فى  

الرفيعة  والــذرة  ال�صامية  الذرة  عن  تخلوا  اأن  بعد  رئي�صى   كغذاء  عليه  ال�صكان  اعتماد  وزيــادة  االآن 

زاد الطلب على  القمح فلجاأت الدولة اإىل  زيادة امل�صاحات املخ�ص�صة لزراعته على  ح�صاب املحا�صيل 

االإنتاج  فاإن  ذلك  ومع  امل�صرى   لالقت�صاد  التقليدى   النقدى   املح�صول  وهو  القطن  وخا�صة  االأخــرى  

املحلى  من القمح اأ�صبح ال يكفى  اال�صتهالك املحلى  واأ�صبحت م�صر منذ فرتة غري ق�صرية تعتمد على  

ا�صترياد كميات اإ�صافية من القمح من االأ�صواق اخلارجية وذلك ل�صد حاجة املواطنني املتزايدة للقمح، 

فى  حماولة ل�صد الفجوة الغذائية التى  ظلت تت�صع عاما بعد عام مع تزايد اأعداد ال�صكان وعدم القدرة 

على  تخ�صي�ص م�صاحات اإ�صافية لزراعة القمح الأن ذلك �صيكون على  ح�صاب حما�صيل اأخرى  حيوية 

كالقطن والرب�صيم.

زيادة الطلب على  القمح كم�صدر رئي�صى  للغذاء:

اأن م�صر فقدت مكانتها التاريخية املعروفة كاإحدى  �صوامع القمح فى  العامل واأ�صبح  وهكذا ترى  

اإنتاجها من القمح ال يكفى  اال�صتهالك املحلى  وذلك جلاأت م�صر اإىل  �صيا�صة زراعية تتنا�صب مع معدالت 

اال�صتهالك املرتفعة للقمح ف�صجعت على  زيادة الرقعة امل�صاحية لزراعة القمح ورفعت اأ�صعار �صراء القمح 

اخلارجية  االأ�صواق  من  للبالد  الالزمة  االإ�صافية  الكميات  لتاأمني  متوازنة  �صيا�صة  ور�صمت  املنتجني  من 

ويبلغ انتاج م�صر من القمح عام 2011م حواىل 7 ماليني طن وهذا االإنتاج اليكفى حاجة اال�صتهالك.

ولذا ت�صتورد  م�صر القمح من بالد مثل الواليات املتحدة االأمريكية وكندا وا�صرتاليا وفرن�صا وهذه 

تخ�صع للظروف االقت�صادية املتغرية ف�صال عن اأنها ت�صتنفذ موارد النقد االأجنبى  املتاحة وقد ت�صطر 

اإىل   احلاجة  يزيد  وهذا  القمح  من  الالزمة  الكميات  على   احل�صول  اأجل  من  االقرتا�ص  اإىل   الدولة 

تطبيق �صيا�صة زراعية نلخ�صها فيما يلي:

)اأ( زيادة امل�صاحة املح�صولية للقمح.

)ب( زيادة االإنتاج وحت�صني ال�صالالت.

)جـ( تنويع م�صادر ا�صترياد القمح.

)د( تر�صيد اال�صتهالك املحلى  للقمح.

)هـ( توجيه اال�صتهالك اإىل  بدائل القمح كالذرة ال�صامية وغريها.

)و( ت�صجيع زراعة القمح وتوجيه الدعم بطريقة ت�صمن زيادة االإنتاج.
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الظروف املالئمة لزراعة القمح

تعترب معظم االأرا�صى  امل�صرية �صاحلة لزراعة القمح اإذ جتود زراعته فى  اأرا�صى  ال�صهول الفي�صية، 

والقمح يف�صل الرتبة الطينية جيدة ال�صرف، وتتطلب زراعة القمح توافر الرطوبة فى  الرتبة وفى  

الهواء ف�صال عن دفء املناخ، مما ي�صاعد على  اإنبات البذور فى  الوقت املالئم وكذلك يحتاج القمح اإىل  

حرارة كافية لتكوين ال�صنابل ون�صجها فى  مو�صم النمو االأخري قبل احل�صاد.

التوزيع الإقليمى لزراعة القمح:

يتاأثر توزيع م�صاحات زراعة القمح فى حمافظات اجلمهورية املختلفة بعدد من العوامل التى جتعل 

زراعته منا�صبة فى بع�صها، بينما تكون غري منا�صبة فى البع�ص االآخر، فهى جتود ب�صورة كبرية وعلى ذلك 

تزيد امل�صاحة وترتفع اإنتاجية الفدان وترتكز اأكرب م�صاحات القمح فى حمافظات ال�صرقية والدقهلية 

والبحرية فى الوجه البحرى وحمافظات اأ�صيوط و�صوهاج فى ال�صعيد، وحمافظات الفيوم واملنيا فى م�صر 

اأرقاما متوا�صعة مثل حمافظة  الو�صطي، بينما هناك حمافظات ت�صجل م�صاحات القمح واإنتاجه فيها 

�صمال �صيناء ومطروح، غري اأن الدولة ت�صعى بحر�ص اإىل التو�صع فى زراعة القمح فى هذه املحافظات، 

باالعتماد على مياه االأمطار ال�صتوية فى اأرا�صى ال�صهول ال�صاحلية، ولذلك يت�صح لنا مع ا�صتمرار اهتمام 

الفجوة  من  كبريا  جزءا  فاإن  منه،  الفدان  اإنتاجية  وزيادة  القمح  زراعة  فى  التو�صع  ب�صيا�صة  الدولة 

الغذائية فى احلبوب فى م�صر ميكن جتاوزها وتخطيها وهى �صيا�صة يجب التاأكيد عليها واال�صتمرار فى 

تنفيذها ب�صتى الو�صائل، للم�صاهمة 

فى تاأمني الغذاء لل�صكان.

غالت مو�صم الزراعة 

ال�صيفى

القطن:

القطن من املحا�صيل الزراعية 

الأهميته  نــظــرا  م�صر  فــى  املهمة 

املحا�صيل  مــن  فــهــو  ــتــجــاريــة،  ال

االأ�صواق  التى تنتظرها  الرئي�صية 

اأن  خ�صو�صا  واملحلية،  العاملية 

االأقطان  من  هو  م�صر  اإنتاج  معظم 

�صكل )25( جنى القطن
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طويلة التيلة، وهو النوع الذى يكون الطلب �صديدا عليه فى االأ�صواق العاملية نظرا الأف�صليته فى �صناعة 

املن�صوجات القطنية الرفيعة امل�صتوي.

ولذلك  االأجنبية  للعمالت  الرئي�صى  وامل�صدر  امل�صري،  االقت�صاد  عماد  طويلة  لفرتة  القطن  وظل 

ارتبط االقت�صاد امل�صرى بزراعة القطن، واأ�صبح يرتبط ارتباطا وثيقا باالأحوال االقت�صادية املحلية، 

الوا�صحة فى االقت�صاد امل�صري، ونظرا  واالعتماد على القطن كمح�صول رئي�صى مازال من الظاهرات 

الأهمية هذا املح�صول فقد ارتبطت به الدورة الزراعية فى م�صر ارتباطا قويا، خ�صو�صا اأن القطن من 

املحا�صيل التى جتهد الرتبة وتتطلب عناية خا�صة فى مراحل زراعته املختلفة، وهو االأمر الذى توليه 

الدولة كل الرعاية واالهتمام، فوفرت له ال�صماد الالزم واملبيدات الواقية من االآفات وتولت الدولة 

ت�صويقه على امل�صتوى العاملى واملحلي، فهو حم�صول له �صاأن كبري فى الزراعة وال�صناعة معا اإذ تعتمد 

عليه م�صانع الغزل والن�صيج املنت�صرة فى اأرجاء البالد.

اإذا ما قورنت  واأهمية القطن امل�صرى لي�صت فى الكمية التى تنتجها منه م�صر، فهى �صئيلة ن�صبيا 

الذى  التيلة  طويل  القطن  نوع  من  وهو  م�صر،  فى  ينتج  الذى  القطن  نوع  فى  لكن  منه،  العاملى  باالإنتاج 

ت�صتهر به م�صر، وي�صاعدها جوها وتربة اأرا�صيها اخل�صبة على زراعته.

الظروف الالزمة لزراعة القطن:

يحتاج القطن فى زراعته اإىل تربة طينية جيدة ال�صرف فال ت�صلح االأرا�صى الرملية اأو االأرا�صى 

حديثة اال�صت�صالح ب�صبب فقرها فى املواد الغذائية الالزمة للنبات، وكذلك عدم قدرة الرتبة الرملية 

التى  تلك  عن  املختلفة  م�صر  جهات  فى   تزرع  التى  القطن  اأنواع  وتختلف  بالرطوبة،  االحتفاظ  على 

تنا�صبها للرتبة املتو�صطة اخل�صوبة.

وح�صب  القطن،  يحتاجها  التى  والفرتة  زراعته  بداية  موا�صم  حتدد  االأ�صا�ص  هذا  وعلى  وهكذا، 

فى  مهما  دورا  اأي�صا  للمناخ  اأن  جند  لذلك  ورطوبة،  حرارة  من  املختلفة  النمو  فرتات  فى  احتياجاته 

حتديد اأن�صب اجلهات واأكرثها مالءمة لنمو القطن، وب�صفة عامة جند اأن درجة حرارة ال�صيف تنا�صب 

كثريا ف�صل النمو، اأما الرياح املحملة بالرمال مثل رياح اخلما�صني فهى ت�صر كثريا بنبات القطن، وكذلك 

ال�صيف، مما ي�صاعد على زيادة املح�صول  ال�صم�ص ب�صورة منتظمة طوال مو�صم  ينا�صب زراعته �صطوع 

واحلفاظ على خ�صائ�ص القطن امل�صرى طويل التيلة.

الأهمية القت�صادية للقطن:

للحا�صالت  النقدية  القيمة  ثلث  نحو  ميثل  اإذ  امل�صرى  الزراعى  االإنتاج  فى  متميزة  مكانة  للقطن 

الفائق  متيزه  فى  فقط  لي�صت  القطن  واأهمية   - البرتول  بدون   - امل�صرية  ال�صادرات  وثلثى  الزراعية 
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بطول التيلة التى اأك�صبته ال�صهرة العاملية، ولكن اأي�صا فى منتجاته الثانوية من الزيت والك�صب، فزيت 

بذرة القطن ميثل 95% من اإجماىل اإنتاج الزيوت فى م�صر، وهو املح�صول الثانى بعد الرب�صيم كعلف من 

الك�صب الذى يدخل بن�صب خمتلفة فى علف املا�صية، ولذلك جند له اأهمية كبرية فى الرثوة احليوانية، 

هذا ف�صال عن االأهمية العاملية للقطن امل�صرى ولي�صت اأهمية القطن امل�صرى فى امل�صاحة التى تزرع به وال 

فى املح�صول الناجت، لكن فى طول تيلة االأقطان امل�صرية املتميزة، ويبلغ اإنتاج م�صر من القطن 2010م 

اأقل بكثري من انتاج م�صر فى ال�صنوات ال�صابقة الجتاه ال�صيا�صة احلكومية  378األف طن وهو  حواىل 

نحو التو�صع فى زراعة املحا�صيل الغذائية.

الرئي�صى  امل�صدر  هى  م�صر  والتزال  العامل،  اأقطان  اأف�صل  جعلته  تيلته  وطول  نوعه  جودة  ولكن 

لالأقطان طويلة التيلة فى العامل، فهى تنتج وحدها نحو 53% من االإنتاج العاملى من هذه االأقطان.

التوزيع الإقليمى لزراعة القطن:

يزرع القطن فى الدلتا ب�صفة عامة فيما عدا االأطراف ال�صمالية القريبة من البحريات املاحلة فى 

ال�صمال لعدم مالءمة الرتبة اإذ يحتاج القطن اإىل تربة قوية ويرتكز فى الدلتا نحو 70% من م�صاحة 

اأما فى م�صر الو�صطى والعليا فتحظى باحل�صة املتبقية، جندها موزعة ب�صفة  القطن فى اجلمهورية، 

خا�صة فى حمافظات الفيوم وبنى �صويف واملنيا و�صوهاج واأ�صيوط

التنمية الزراعية

جمالت التنمية الزراعية:

1- زيادة الإنتاج الزراعي:

هدفت كل امل�صروعات الزراعية التى قامت فى م�صر منذ اأواخر القرن املا�صى وحتى االآن، هدفت 

التو�صع فى الرقعة  اإىل زيادة االإنتاج الزراعي، ولكن بدرجات متفاوتة فى كل مرحلة، وكان  جميعها 

اأقيمت م�صروعات كربى لتخزين  اأجل هذا  امل�صروعات، ومن  الرئي�صى ملعظم هذه  الهدف  الزراعية هو 

مياه النيل �صواء كانت هذه امل�صروعات فى داخل االأرا�صى امل�صرية، اأو فى ال�صودان من اأجل تاأمني و�صول 

كميات كافية من املياه الالزمة للزراعة، غري اأن هذه امل�صروعات مل ت�صتفد من مياه النيل ا�صتفادة كاملة، 

الأنها كانت تتبع اأ�صلوب التخزين ال�صنوي، وكانت لذلك ت�صتغل 48 مليار مرت مكعب فقط من مياه النيل، 

تاركة نحو 36 مليار مرت مكعب تذهب اإىل مياه البحر املتو�صط، ولكن تطبيق نظام التخزين املائى بعيد 

املدى بعد بناء ال�صد العاىل وتوفر املياه الالزمة مل�صروعات التو�صع فى الرقعة الزراعية مت اإ�صافة ما 

اإىل الرقعة الزراعية منذ بناء ال�صد العاىل وحتى االآن، فزادت  يقرب من مليون ون�صف مليون فدان 

الرقعة الزراعية من 5.5 مليون فدان اإىل 7.8 مليون فدان تقريبا.
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ذلك  بعد  وتتابعت  الثورة،  بدء عهد  التحرير فى  االأرا�صى مبديرية  ا�صت�صالح  م�صروعات  وبداأت 

م�صروعات كثرية فى مناطق جنوب النوبارية وغربها، على اأطراف الدلتا الغربية، ومنطقة ال�صاحلية 

الرقعة  فى  للتو�صع  الكثرية  امل�صروعات  من  وغريها  ال�صرقية،  الدلتا  اأطراف  فى  والق�صبى  واخلطارة 

الزراعية �صواء ما كان يروى منها ريا عاديا اأو بالر�ص اأو غريها من االأ�صاليب احلديثة، التى زادت ب�صكل 

مكثف فى ال�صنوات الع�صر املا�صية وكذلك م�صروعات التنمية الزراعية فى الوادى اجلديد وال�صاحل 

وما  العايل،  ال�صد  اأمام  ال�صنوى  املاء  مبخزن  امل�صروعات  هذه  وترتبط  �صيناء  و�صمال  الغربى  ال�صماىل 

ت�صمح به ال�صيا�صة املائية فى البالد لتطبيق اأى م�صروعات فى تو�صيع الرقعة الزراعية.

2- حت�صني الإنتاج الزراعى وتطوير اأدواته:

فى الوقت الذى �صارت فيه ال�صيا�صة الزراعية نحو التو�صع االأفقى وزيادة الرقعة الزراعية، جندها 

اأي�صا قد ركزت على حت�صني اإنتاجية االأرا�صى الزراعية واالرتقاء بنوعية املحا�صيل، عن طريق اتباع 

اأف�صل االأ�صاليب الزراعية، من عناية بالرتبة وحل مل�صكالت ال�صرف، واختيار اأف�صل البذور، والتخلى عن 

االأدوات واالأ�صاليب التقليدية، وتطبيق اأق�صى قدر ممكن من امليكنة الزراعية، وتوفري اجلهد الب�صرى 

ال�صخم الذى كان يبذله الزراع، واتباع اأف�صل اأ�صاليب وقاية النبات.

وقد قامت هذه ال�صيا�صة على الأ�ص�ض الآتية:

وتكلفة  منا�صبة  مواعيد  فى  وتقاوى  ح�صرية  ومبيدات  اأ�صمدة  من  االإنتاج  م�صتلزمات  توفري   -1

منخف�صة.

2- ميكنة الزراعة والتخلى عن االأ�صاليب القدمية فى الزراعة، وم�صاعدة الزراع فى احل�صول على 

وخلف�ص  االإنتاج،  زيادة  على  مل�صاعدتهم  مدعومة  بقرو�ص  اأو  تعاونية  باأ�صعار  واملاكينات  االآالت  هذه 

والت�صوية  والعزق  احلرث  فى  امل�صتخدمة  واملاكينات  االآالت  هذه  اأخذت  وقد  الفعلية،  االإنتاج  تكلفة 

والعمليات الزراعية واحل�صاد والرى اأ�صبحت �صائعة بالو�صائل االآلية وامليكانيكية فى الزراعة امل�صرية 

حاليًا، وي�صري التو�صع فى تطبيقها بخطوات وا�صعة.

3- اال�صتمرار فى م�صروعات الرى وال�صرف، و�صيانة امل�صارف والرتع القائمة وتطبيق نظم ال�صرف 

املغطى واأ�صاليب تر�صيد ا�صتخدام مياه الري.

4- تنظيم الدورة الزراعية فى ظل التفتت الكبري الذى تعر�صت له امللكية الزراعية، وذلك حفاظًا 

على م�صتوى االإنتاج وكذلك حماية االأر�ص الزراعية من الزحف العمرانى عن طريق قوانني حماية 

االأر�ص الزراعية من اأخطار البناء والتجريف.
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3- تنويع الإنتاج الزراعي:

من اأكرب االأخطار التى كان يتعر�ص لها االقت�صاد امل�صرى فى املا�صى اعتماده على الزراعة، بل وعلى 

العاملية فى م�صري  ال�صوق  اأ�صعاره فى  القطن، والذى كانت تتحكم  حم�صول واحد رئي�صى وهو حم�صول 

االقت�صاد امل�صرى عامة، واأحوال املزارعني الذين يعتمدون عليه ب�صفة خا�صة، ولذلك حر�صت الدولة 

املحا�صيل  جمموعة  بني  توازن  هناك  واأ�صبح  الزراعى  االقت�صاد  تنويع  على  الزراعية  �صيا�صاتها  فى 

النقدية اأو التجارية، وجمموعة املحا�صيل الغذائية بل واإقامة توازن بني كل جمموعة داخليًا بداًل من 

غلة نقدية واحدة يوجد عدد من الغالت النقدية املختلفة املوا�صم والقيمة االقت�صادية ولذلك اأ�صبح 

االقت�صاد الزراعى امل�صرى ال يتاأثر بتقلبات املحا�صيل فاإذا تلفت زراعة حم�صول ما اأو انهارت اأ�صعاره فى 

ال�صوق عو�صته املحا�صيل االأخرى وهكذا.

وقد �صملت خطة تنويع احلا�صالت الزراعية موؤخرًا االعتماد على املحا�صيل االآتية وهي: االأرز 

وال�صم�صم وق�صب ال�صكر والفول ال�صودانى والكتان واخل�صر والفاكهة وكلها حما�صيل نقدية وعليها طلب 

كبري فى ال�صناعات املحلية.

4- �صيا�صة ت�صويق الإنتاج الزراعي:

بت�صويق كل  الوقت احلا�صر تهتم  القطن، ولكنها فى  بت�صويق  املا�صى تهتم فقط  الدولة فى  كانت 

املنتجات الزراعية تقريبًا، وهى حتر�ص على اختيار اأف�صل املنتجات لت�صويقها فى اخلارج ت�صجيعًا للزراع 

على حت�صني االإنتاج، ومعروف اأن هناك �صيا�صة طموحة لت�صدير وت�صويق القطن والب�صل والبطاط�ص 

واخل�صر والفاكهة، وخ�صو�صًا املوالح، وهذه ت�صدر ب�صورة منتظمة اإىل االأ�صواق االأوروبية والعربية، 

�صكل )26( )امليكنة الزراعية... من اأهم و�صائل تطوير الزراعة فى م�صر(
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وقت  فى  واملنتجني  الدولة  على  جمة  بفوائد  �صياأتى  الناجحة  الت�صويق  �صيا�صة  ا�صتمرار  اأن  �صك  وال 

واحد، وي�صاعد الزراع على حت�صني االإنتاج والتو�صع فى الزراعة للت�صدير.

ثانيًا: الثـروة احليوانية

الرثوة احليوانية جانب مهم من جوانب االإنتاج الزراعي، وخ�صو�صًا واأن الزراعة فى م�صر زراعة 

املعا�صية  املواد  تاأمني  اإىل  ي�صعون  الفالحني  اأن  مبعنى  اأي�صًا،  معا�صية  زراعة  وهى  اأغلبها،  فى  فالحية 

االأ�صا�صية من اإنتاج الغذاء ب�صوره املختلفة �صواء من احلبوب اأو البقول اأو اخل�صر والفاكهة اأو منتجات 

االألبان واللحوم باأنواعها، وارتبط الن�صاط الزراعى احلقلى فى م�صر باملا�صية منذ اأقدم الع�صور ولذلك 

جند اأن الرثوة احليوانية جزء اأ�صا�صى ومكمل لالإنتاج الزراعي.

م�صتوى  وعلى  احلكومى  امل�صتوى  على  والعناية  االهتمام  من  املزيد  اإىل  احليوانية  الرثوة  وحتتاج 

الهيئات العلمية ومراكز االأبحاث وكذلك على م�صتوى االأفراد والزراع اأنف�صهم، وهى حتتاج اإىل تطبيق 

االأ�ص�ص العلمية احلديثة فى ا�صتغاللها الأنها:

)اأ( ت�صيف اإىل الدخل القومى ب�صفة عامة، وتزيد الناجت الزراعى ب�صفة خا�صة.

)ب( اأنها توفر املواد االأولية الالزمة لل�صناعة مثل �صناعة اجللود وال�صناعات الغذائية من حلوم 

ومنتجات لالألبان.

اأ�صمدة  من  توفره  مبا  الزراعية  االأرا�ــصــى  خ�صوبة  زيــادة  على  احليوانية  الــرثوة  ت�صاعد  )ج( 

ع�صوية.

)د( وتوفر اأي�صًا الوظائف العديدة للعمالة الزراعية الفائ�صة عن حاجة الزراعة، والتى ميكن اأن 

تعمل فى قطاع الرثوة احليوانية وما يرتتب عليها من �صناعات، مما يرفع الكفاءة االإنتاجية للبالد.

الهام  الع�صوى  ال�صماد  وفرة  عموما  احليوانية  والــرثوة  املا�صية  تربية  اأن�صطة  مزايا  اأهم  ومن 

وال�صرورى جدا لتجديد خ�صوبة االأرا�صى الزراعية، وعلى الرغم من اأن م�صر تنتج ال�صماد الكيماوي، 

غري اأن ال�صماد الع�صوى اليزال هو االأكرث اأهمية وحيوية لالأرا�صى الزراعية امل�صرية، مما جعل اإنتاجه 

م�صاألة حيوية فى االقت�صاد الزراعى املعا�صر، خا�صة اأن بع�ص اأنواع االأرا�صى فى م�صر ال ميكنها حاليًا 

اأن ت�صتغنى عن هذا النوع من ال�صماد، خ�صو�صا بعد فقدان االأرا�صى امل�صرية لتكوينات الطمى التى كان 

ياأتى بها نهر النيل قبل بناء ال�صد العاىل فى اأ�صوان.

ا�صطر  مما  بكثري  ال�صكان  احتياجات  من  اأقل  اليزال  اللحوم  من  العربية  م�صر  جمهورية  واإنتاج 

الدولة اإىل اتباع �صيا�صة تر�صيد ا�صتهالك اللحوم، ف�صاًل عن ا�صطرارها اإىل ا�صترياد كميات اإ�صافية من 

اللحوم املجمدة تطرح فى االأ�صواق ل�صد احتياجات ال�صكان منها، وقد زادت معدالت ا�صتهالك اللحوم 

فى العقدين االأخريين نتيجة للتغريات االقت�صادية واالجتماعية التى طراأت على ال�صكان ومت�صيًا مع 
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املعدالت املرتفعة للدخول والرتفاع  م�صتوى معي�صة ال�صكان ب�صفة عامة، وقد اأدى هذا اإىل زيادة الطلب 

على اللحوم وارتفاع ا�صتهالكها ب�صفة عامة وارتفاع م�صتوى معي�صة ال�صكان هدف عام �صعت الدولة اإىل 

حتقيقه واحلفاظ عليه.

ويبلغ ن�صيب الرثوة احليوانية من جملة القيمة النقدية للناجت الزراعى نحو 20% كما اأن املا�صية 

التزال حتى االآن ت�صتخدم فى الزراعة امل�صرية كم�صدر للطاقة والعمل فى احلقل جنبا اإىل جنب مع 

العمل اليدوى والع�صلى للزراع، وال�صك اأنه قد تخففت الغالبية العظمى من الفالحني من االعتماد على 

املا�صية طلبًا لطاقة العمل بعد انت�صار و�صيوع ا�صتعمال االآالت احلديثة واملاكينات واجلرارات الزراعية، 

العمل  حمل  واالآالت  املاكينات  حلت  فقد  امل�صري،  الريف  فى  الكهربائية  الطاقة  انت�صار  بعد  وكذلك 

اليدوى نف�صه، دع عنك »احليوان«، فى اأعمال الرى والزراعة ومع ذلك فالتزال ن�صبة �صئيلة من الزراع 

ت�صتخدم املا�صية كطاقة عمل، وهكذا نالحظ مقدار ما ت�صهم به الرثوة احليوانية من دخل اقت�صادى 

املنزل  داخل  حمليًا  ت�صتهلك  احليوان  منتجات  معظم  الأن  نظرًا  ولكن   مبا�صرة،  وغري  مبا�صرة  وفوائد 

اأحد ح�صابها، وهى فى احلقيقة تدر دخاًل كبريًا لو ح�صبت بالطرق االقت�صادية  الريفي، فال يح�صب 

الناجت االقت�صادى منه ب�صهولة،  ال�صحيحة، بينما حم�صول القطن يجنى ويباع مرة واحدة، ويح�صب 

على عك�ص الرثوة احليوانية، والناجت االقت�صادى منها الذى ال ميكن ح�صابه ب�صهولة عند الفالحني.

والزلنا فى م�صر نعترب الرثوة احليوانية جزءًا مكماًل للزراعة وخادمًا لها، وال ينظر اإليها كن�صاط 

الرائدة فى  القليلة  امل�صروعات  للغاية، وفى بع�ص  اإال فى حدود �صيقة  وا�صتثمارى م�صتقل،  اقت�صادى 

الرثوة احليوانية وهى م�صروعات حمدودة العدد واالإمكانيات ومل تاأخذ طابع االنت�صار والتطبيق العملى 

لتكون مالزمة لالأن�صطة الزراعية التقليدية والتزال الرثوة احليوانية حمدودة لالأ�صباب االآتية:

1- قلة روؤو�ص االأموال عند الزراع الذين يوفرون بالكاد نفقات االإنتاج الزراعى ولي�ص لديهم فائ�ص 

لتوجيهه اإىل االإنتاج احليواين.

جتارية  زراعــة  ولي�صت  معا�صية  فالحية  زراعــة  وهى  م�صر،  فى  التقليدية  الزراعة  طبيعة   -2

متقدمة، فاالإنتاج احليوانى يحتاج اإىل االرتباط بنظام اقت�صادى متقدم وال تنا�صبه الزراعة التقليدية 

الفالحية.

3- ال�صيا�صة الزراعية واقت�صادياتها فى م�صر ظلت مرتبطة باقت�صاديات اإنتاج القطن كمح�صول 

نقدى جتارى هام ولذا ا�صتحوذ القطن على كل التمويل والدعم واالهتمام، ومل يرتك جمااًل الأن�صطة 

اأخرى اقت�صادية مثل الرثوة احليوانية.

اإنتاج القمح كغلة معا�صية مهمة، ولذلك ال ميكن الت�صحية  اأي�صًا على  4- تركز الزراعة امل�صرية 

مب�صاحات القمح من اأجل م�صاحات اإ�صافية من اأعالف املا�صية اخل�صراء كالرب�صيم، ولذا جند اأن مزاحمة 

القمح للرب�صيم يحد من التو�صع فى الرثوة احليوانية.
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خا�صة  وجهود  الدولة،  من  خا�ص  واهتمام  اأكرث  عناية  اإىل  حتتاج  م�صر  فى  احليوانية  والــرثوة 

لت�صجيع م�صروعاتها وا�صتثماراتها وتوفري التمويل الالزم لها، كذلك حتتاج اإىل االرتقاء باأنواع املا�صية، 

فاإنتاج احليوان امل�صرى قليل جدًا فى اللحوم ومنتجات االألبان، فمتو�صط اإدرار البقر املحلية من اللنب 

  4500 ،3500 هو األف كيلو جرام فى ال�صنة، بينما البقرة الدامنركية من نوع الفريزيان تدر ما بني 

كيلو جرام فى ال�صنة اأى ما يعادل اإنتاج اأربع بقرات، وهذا يدل على اإمكانية تطوير الرثوة احليوانية 

واالرتقاء بها لزيادة الناجت االقت�صادى منها.

الثـروة ال�صمكية:

يدخل االإنتاج ال�صمكى فى عداد الغالت التى ت�صهد تو�صعًا فى ال�صنوات االأخرية، فاإذا كانت حما�صيل 

اأو�صع مل�صاحات اخل�صر والفاكهة، واأن حيوان اللحم االأحمر بداأ  احلقل التقليدية بداأت تف�صح جمااًل 

يف�صح املجال للحيوان االأبي�ص، فاإن مزارع االأ�صماك التى يتوقع لها اأن ت�صل اإىل 50 األف فدان قد تكون 

هى اأي�صًا وريثًا للغالت الزراعية واحليوانية التى بداأت تتقل�ص.

واإذا كانت قيمة كل من اللحوم واالألبان قد زادت قلياًل عن 500 مليون جنيه فى الثمانينيات، وقيمة 

حلوم الدواجن قد تعدت 280 مليون جنيه، والبي�ص 122 مليون جنيه، فاإن قيمة ما ي�صاد من االأ�صماك 

عام 1997 قد تخطت رقم 219 مليون جنيه.

وي�صاد ال�صمك من امل�صايد االآتية:

وهى  البحريات،  وم�صايد  البحار  اأعاىل  وم�صايد  ال�صوي�ص  وقناة  االأحمر  والبحر  املتو�صط  البحر 

بحريات ماحلة فى الربدويل، ومالحة بورفوؤاد وبحرية قارون وبحريات متو�صطة امللوحة وهي: املنزلة 

والربل�ص واإدكو ومريوط، واأخريًا البحريات العذبة متامًا، وهى بحرية ال�صد العاىل وي�صاف اإىل هذا كله 

م�صايد املياه العذبة، نهر النيل والرتع وامل�صارف، وقد بداأت املزارع ال�صمكية فى االنت�صار، خ�صو�صًا فى 

حمافظات االأرز فى �صمال الدلتا.

م�صاحة  �صعف  من  اأكرث  اأى  فدان،  مليون   13 من  اأكرث  م�صر  فى  ال�صمكية  املائية  امل�صاحات  وتقدر 

االإنتاج  تطور  وقد  طن،  األف   457 نحو  االأخــرية  ال�صنوات  فى  قدر  اإنتاجًا  تعطى  املزروعة،  االأرا�صى 

ال�صمكى فى م�صر من 130 األف طن فى ال�صتينيات اإىل 1.3 مليون طن عام 2010م، 

توزيع االإنتاج ال�صمكي:

2- بحرية املنزلة %12.6. 1- تعطى بحرية ال�صد العاىل نحو %11.5  

4- البحر املتو�صط %10.5. 3- النيل والرتع وامل�صارف %15.   

6- بحرية مريوط %10. 5- البحر االأحمر %11.4.    

8- قناة ال�صوي�ص %0.4. 7- الربل�ص %11.4.    
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10- بحرية قارون %0.4. 9- الربدويل %0.5.    

12- املزارع ال�صمكية ومزارع االأرز %14.1. 11- بحرية اإدكو %2.2.    

ثالثًا: الثـروة املعدنية

خامات املعادن فى الطبيعة:

قيمة  ذات  واأمــالح  فلزية  ال  ومعادن  فلزية،  معادن  ففيها  املعدنية  الــرثوة  فى  فقرية  م�صر  تعترب  ال 

اقت�صادية، وفيها مكامن للطاقة مثل: الفحم والبرتول، وفيها اأحجار ذات قيمة فى اأعمال البناء والت�صييد.

وتظهر املعادن على ال�صطح اأو بالقرب منه، وميكن التنقيب عنها، اإذا ما توافرت ظروف جيولوجية 

خا�صة، فهى اإما اأن تظهر فى عروق املعدن على ال�صطح اأو داخل االأر�ص، واإما اأن تظهر روا�صب معدنية اأو 

خمتلطة باملعدن، اأو تتوافر ظروف مناخية قدمية عملت على تر�صيب مواد معدنية فى ع�صر جيولوجى 

مكامن  اأو  فحمية،  عروق  هيئة  على  وظهرت  وحتللت،  الهوائية،  والروا�صب  بالرمال  طمرت  ثم  �صابق 

برتولية.

وتتكون الق�صرة االأر�صية من �صخور، بع�صها نارى وبع�صها ر�صوبى وبع�صها متحول، اأما �صخور الباطن، 

و�صخور الق�صرة القدمية فهى �صخور نارية، اأى من �صهارة املعادن االأ�صلية التى تكون الق�صرة االأر�صية، 

الق�صرة  عنا�صر  من  وغريها  والذهب،  والنحا�ص  والنيكل  احلديد  معادن:  على  حتتوى  ال�صهارة  وهذه 

االأر�صية االأ�صلية، وقد تظهر ال�صهارة على �صطح االأر�ص على �صكل �صخور مندفعة اأو �صدود.

وقد تتعر�ص ال�صهارة لعوامل النحات والتعرية، فتخرتقها الرياح واملياه اجلارية وتفتتها اختالفات 

درجات احلرارة، وتلقى بها اأماكن اأخرى اأو تذيبها وتلقى مبحاليلها اإىل اأماكن اأخري، وهذه املحاليل قد 

تكون حمتوية على ركاز املعادن.

وقد ترت�صب بع�ص االأمالح فى ظروف جفاف حدثت فى ع�صر جيولوجى �صابق، وتخلف م�صاحات 

من االأمالح اأو اجلب�ص اأو الطبا�صري.

الفحم  الطاقة مثل:  املعادن ومكامن  التى تخربنا بتوزيع  فاإن اخلريطة اجليولوجية هى  ولذلك 

والبرتول.

اأهم املعادن فى م�صر:

املعادن املوجودة فى م�صر: احلديد واملنجنيز والفو�صفات والر�صا�ص والزنك والنحا�ص  اأهم  ومن 

والغاز  والبرتول  والفحم  والكاولني  والكروم  والثوريوم  والتيتانيوم  والتنج�صتني  والق�صدير  والذهب 

الطبيعي.
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االإيو�صني  ع�صر  تكوينات  فى  مرتا   12 اإىل  اخلــام  طبقات  �صمك  وي�صل  احلديد:  خام   -1

االأو�صط ويوجد خام احلديد بكميات وفرية فى منطقة الواحات البحرية بال�صحراء الغربية فى جبل 

اجلديدة. �صكل »28«

وتتكون معادن اخلام من الليمونيت والهيماتيت واملغرة، وت�صل ن�صبة احلديد اخلام فيها اإىل %60. 

فى  مناطق  عدة  فى  يوجد  كما  النيل  جمرى  من  بالقرب  اأ�صوان  منطقة  فى  احلديد  خام  يوجد  كما 

ال�صحراء ال�صرقية بني �صفاجا وراأ�ص بنا�ص وخام ال�صحراء ال�صرقية يتكون اأ�صا�صًا من معدن املاجنيتيت، 

ويوجد على �صكل عروق وعد�صات وي�صل �صمكها اإىل 150 �صنتيمرتًا، ويرتاوح ن�صبة احلديد فيها بني 43 

و%70.

اأم بجمة حيث يكون خمتلطًا  �صيناء وفى منطقة  كما يوجد فى اجلزء االأو�صط من �صبه جزيرة 

مبعدن املنجنيز، وهكذا يرتبط معظم خام احلديد فى م�صر بالتكوينات االأركية من ال�صخور النارية 

واملتحولة التى ميتد نطاقها فى ال�صحراء ال�صرقية و�صبه جزيرة نحو 3 ماليني طن.

2- املنجنيز: ويوجد فى جنوب غرب �صبه جزيرة �صيناء عند اأم بجمة �صرقى ميناء اأبوزنيمة 

على خليج ال�صوي�ص، وترتاوح ن�صبة املنجنيز فيها بني 80 - 90%. كما توجد معادن املنجنيز فى جبل 

علبه بال�صحراء ال�صرقية )جنوب �صرق م�صر( وي�صحب املنجنيز خامات احلديد املختلفة ويبلغ االنتاج 

ال�صنوى نحو 140 األف طن.

يلعب  الفو�صفات:   -3

فى  ــًا  ــام ه دورًا  الــفــو�ــصــفــات 

حيث  ــري،  ــص ــ� امل ــاد  االقــتــ�ــص

باأكرث  يقدر  احتياطى  يوجد 

يجعل  وهــذا  طــن،  بليون  مــن 

العربية  الـــــدول  مـــن  مــ�ــصــر 

للفو�صفات،  اإنــتــاجــًا  االأوىل 

وي�صتخدم الفو�صفات فى عمل 

وتوجد  والكيماويات،  ال�صماد 

طبقات الفو�صفات فى م�صر فى 

الطبا�صريى  الع�صر  تكوينات 

مناطق  اأهــــم  ومـــن  ــوي،  ــل ــع ال

�صكل )27( توزيع املعادن فى م�صر

جمهورية السودان
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اإنتاجه الواحات اخلارجة والداخلة بال�صحراء الغربية، وجبل اأبوطرطور غنى جدًا بالفو�صفات، ويتم 

حاليًا ا�صتغالل خامات الفو�صفات فى املناطق القريبة من و�صائل املوا�صالت، وهي: �صفاجة والق�صري على 

ا�صتخراجه  االآن عملية  النيل، ويجرى  وادى  واملحاميد فى  وال�صباعية  والقرن  االأحمر  البحر  �صاحل 

ونقله من »اأبوطرطور« فى ال�صحراء الغربية.

ال�صوداء  والرمال  والثوريوم  والتيتانيوم  والذهب  والتنج�صتني  والق�صدير  والزنك  الر�صا�ص   -4

وكلها معادن توجد بكميات قليلة فى اأنحاء خمتلفة من ال�صحراء ال�صرقية، مرتبطة بال�صخور النارية 

والقاعدية.

5- الوقود احلفري: بعد قيام �صناعة احلديد وال�صلب فى م�صر اجتهت االأنظار اإىل الفحم، حيث 

الفحم  وجود  عن  واال�صتك�صاف  التنقيب  اأعمال  دلت  وقد  وال�صلب  احلديد  �صناعة  فى  الكوك  يدخل 

اجلوراوي،  الع�صر  طبقات  فى  �صيناء،  جزيرة  �صبه  فى  املغارة  منطقة  وفى  مو�صى  عيون  منطقة  فى 

النطرون  اأعماق متفاوتة فى وادى  الفحم على  ال�صطح، كما توجد طبقات  الطبقات قريبة من  وهذه 

واخلطاطبة واأبوروا�ص وغريها.

اأكرث  اأهم م�صادر الطاقة فى م�صر وقد اكت�صف البرتول فى خليج ال�صوي�ص، منذ  اأما البرتول فهو 

من ثمانني عاما، ويعترب خليج ال�صوي�ص املنطقة الرئي�صية حلقول البرتول فى م�صر، وترتاوح الطبقات 

احلاملة له من احلقب االأركى »العميق« اإىل ع�صر امليو�صني، وتتوزع حقوله �صرقى خليج ال�صوي�ص وغربه، 

ومن اأهم حقوله: �صدر وع�صل وبالعيم فى ال�صرق، والغردقة وراأ�ص غارب وراأ�ص بكر و�صقري وكرمي، فى 

الغرب. كما توجد حقول داخل اخلليج نف�صه وحتت مياهه مثل: مرجان واالأمل وبالعيم.

وقد اكت�صف البرتول اأي�صا فى ال�صحراء الغربية واأهم حقوله: حقل العلمني »غربى االإ�صكندرية« 

يب�صر برثوة برتولية؛  الغربية  لل�صحراء  الغربى  ال�صماىل  بركة، واجلزء  واأم  واأبوالغراديق  والرزاق 

حيث توجد مكامن البرتول فى طبقات الع�صر الطبا�صريى �صكل )29( وقد بلغ حجم اإنتاج البرتول 42 

مليون طن - ويقرتب حاليًا من 45 مليون طن �صنويًا.

حقوله  واأهــم  الــبــرتول،  حقول  مع  م�صرتكة  اأو  منف�صلة  حقول  فى  اإمــا  الطبيعى  الغاز  ويوجد 

اأبوقري واأبوما�صى والو�صطاين، واأهم حقول البرتول التى يوجد بها غاز طبيعي: حقل مرجان وحقل 

اأبوالغراديق وحقل االأمل.

تنمية الثـروة املعدنية:

تعتمد م�صر كما راأينا من العر�ص ال�صابق على ثروة معدنية ت�صاعدها على دعم ال�صناعة وتقدمها 

وكذلك توفر لها احتياجاتها من البرتول والغاز الطبيعي؛ مما ي�صاعد على التنمية االقت�صادية فى البالد، 
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وقد كثفت الدولة جهودها فى البحث والتنقيب على معادن جديدة وتنمية االإنتاج فى مناطق االإنتاج 

احلالية، واإدخال االأ�صاليب العلمية والتكنولوجية ا ملتقدمة فى التنقيب واال�صتخراج، وب�صفة خا�صة 

فى قطاع ا�صتخراج البرتول، وهو الذى تعتمد عليه م�صر كثريًا فى دعم االقت�صاد القومي، وال�صبب فى 

ذلك اأن هناك فائ�صًا �صنويا من البرتول ن�صدره اإىل اخلارج، وت�صتخدم عائدات ت�صدير النفط فى دعم 

لل�صناعة  احليوية  للمواد  اال�صترياد  عمليات  ومتويل  املدفوعات،  ميزانية  فى  النق�ص  و�صد  االقت�صاد، 

والزراعة وم�صتلزمات االإنتاج، واأنه كلما زاد ما ت�صدره م�صر من البرتول، زادت عائدات البالد منه لذا 

معدالت  لزيادة  البرتول  م�صتقات  من  املحلى  اال�صتهالك  خف�ص  اإىل   - الو�صائل  بكافة   - الدول  ت�صعى 

الت�صدير واحل�صول على املزيد من العمالت ال�صعبة، لدعم االقت�صاد امل�صرى لذا ت�صعى الدول - بكافة 

الو�صائل - اإىل خف�ص اال�صتهالك املحلى من م�صتقات البرتول.

ولذلك ن�صطت ال�صركات واملوؤ�ص�صات البرتولية فى الفرتة االأخرية فى زيادة عملية تنمية الرثوة 

البرتولية واملعدنية ب�صفة عامة، وزادت اأعمال التنقيب فى مناطق جديدة بال�صحارى امل�صرية، �صعيا 

وراء املزيد من االإنتاج ومزيد من ال�صادرات، وتنمية ال�صناعات.

رابعًا: الإنتاج ال�صناعى

ركزت الدولة منذ مرحلة ال�صتينيات وحتى االآن على دخول مرحلة ال�صناعة الثقيلة، بداأت هذه 

املرحلة باإن�صاء م�صنع احلديد وال�صلب فى حلوان، وح�صلت �صناعة ال�صلب والكهرباء على اهتمام خا�ص 

خالل الفرتة التى كانت م�صر تبنى فيها ال�صد العاىل ور�صمت �صيا�صة لدعم ال�صناعات الثقيلة والكهرباء 

فى عام 1964م ثم عززت هذه ال�صيا�صة فى عام 1970م باتفاق مع االحتاد ال�صوفيتى )�صابقًا( لدعم 

�صكل )28( توزيع حقول البرتول والغاز الطبيعى فى م�صر
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�صناعة ال�صلب، ثم تو�صعة م�صنع احلديد وال�صلب فى حلوان وحتويله اإىل جممع كبري ل�صناعة ال�صلب 

بطاقة اأربعة اأفران ل�صهر احلديد و�صناعة ال�صلب، والو�صول باالإنتاج اإىل 1.5 مليون طن من ال�صلب فى 

ال�صنة، ودخلت م�صر اأي�صًا جمااًل جديدًا من جماالت ال�صناعة الثقيلة التى تعتمد على االإنتاج الهائل 

لكهرباء ال�صد العاىل وهى �صناعة االألومنيوم، فى جممع هائل بنجع حمادى بال�صعيد.

وتوالت امل�صروعات ال�صناعية فى ميدان ال�صناعات الثقيلة، واأن�صئ عام 1971م م�صنع ل�صماد نرتات 

االأمونيا اعتمادًا على الغازات الناجتة عن جهد احلديد فى حلوان، ثم اإن�صاء م�صنع ال�صلب فى الدخيلة  

غرب االإ�صكندرية، وتطورت ال�صناعات الهند�صية وامليكانيكية فى التحويالت االقت�صادية الكربى التى 

الغذائية  وال�صناعات  الكيميائية  ال�صناعات  الثمانينيات، وكذلك تطورت  البالد فى فرتة  فى  حدثت 

و�صناعات تكرير البرتول، وكان للنه�صة العمرانية ال�صخمة التى �صهدتها البالد اأثر على ارتقاء وتطور 

�صناعة مواد البناء وكذلك تقدم �صناعة البناء والت�صييد نف�صها.

املناف�صة الأجنبية واأثرها على ال�صناعة امل�صرية:

تاأثرت ال�صناعات امل�صرية فى فرتة االنفتاح االقت�صادى 1975م - 1985م والتى امتالأت فيها البالد 

بال�صلع امل�صتوردة، وتداركت الدولة هذه االأخطار ب�صرعة فحظرت اال�صترياد على ال�صلع التى لها نظري 

بداأت  لذلك  ونتيجة  ال�صناعة.  وم�صتلزمات  االإنتاج  مقومات  على  اال�صترياد  يقت�صر  واأن  حمليا.  ينتج 

اخلارجي.  والت�صويق  الت�صدير  جمال  ال�صناعية  املنتجات  بع�ص  ودخلت  تنتع�ص،  امل�صرية  ال�صناعة 

مليار   13.5 �صناعية قيمتها  �صلعا  م�صر  والهند�صية وغريها. وقد �صدرت  الثقيلة  ال�صناعات  وتطورت 

جنيه عام 1997.

كما عملت الدولة على دعم االإنتاج ال�صناعي. وتوفري املقومات االأ�صا�صية لل�صناعة والتى ميكن اأن 

نلخ�صها على النحو التاىل:

1- املواد اخلام الالزمة لل�صناعة.

2- القوى املحركة والطاقة.

3- روؤو�ص االأموال الالزمة لل�صناعة.

4- االأيدى العاملة العادية واملتخ�ص�صة.

5- النقل، من خالل �صبكة جيدة للنقل، وكذلك و�صائل النقل واملوا�صالت املنا�صبة.

6- ال�صوق: فتح جماالت لتوزيع املنتجات ال�صناعية فى االأ�صواق املحلية واخلارجية.
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ال�صناعات الرئي�صية:

وتختلف  ومتنوعة،  كثرية  ال�صناعى  االإنتاج  اأن�صطة 

الن�صاط  اأنــواع  ح�صب  ــرى  اأخ اإىل  دولــة  من  تق�صيماتها 

ال�صناعى الغالبة. وميكن ت�صنيف ال�صناعات الرئي�صية فى 

جمهورية م�صر العربية �صكل )30( على النحو التايل:

1- ال�صناعات الغذائية.

2- �صناعة الغزل والن�صيج.

3- ال�صناعات التعدينية والبرتولية.

4- ال�صناعات الكيميائية.

5- �صناعة مواد البناء.

6- ال�صناعات الهند�صية وامليكانيكية.

7- ال�صناعات الكهربائية.

8- ال�صناعات اخل�صبية.

1- ال�صناعات الغذائية

املواد  جمال  فى  تعمل  التى  ال�صناعات  جميع  وهى 

اأو  تعبئتها  اأو  معاجلتها  اأو  بت�صنيعها  �صواء  الغذائية 

فى  الوا�صع  باالنت�صار  ال�صناعات  هذه  وتتميز  حفظها. 

وتنوعه  الزراعى  باالإنتاج  الرتباطها  اجلمهورية،  اأرجاء 

املحلية  ال�صوق  خدمة  على  اأ�صا�صا  ال�صناعة  هذه  وتركز 

فى  منها  وا�صعة  جهات  التزال  االأ�صواق  اأن  خا�صة  وب�صفة  اخلارجية  االأ�صواق  اإىل  الفائ�ص  وت�صدر 

االأوروبية فى هذا  املنتجات  امل�صرية من مناف�صة  املنتجات  الغذائية وقد متكنت  للمواد  ما�صة  حاجة 

املجال والتفوق عليها فى هذه االأ�صواق وت�صمل ال�صناعات الغذائية ومنها:

اأ - �صناعة ال�صكر وتكريره.

ب- طحن الغالل و�صرب االأرز وتبيي�صه.

جـ - منتجات االألبان.

د - حفظ الفاكهة وتعليبها.

�صكل )29( ال�صناعات الرئي�صية فى م�صر
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 �صناعة ال�صكر وتكريره:

اإليها  تو�صل  قدمية  �صناعة  وهى  الغذائية.  ال�صناعات  بني  الثانى  املركز  ال�صناعة  هذه  وحتتل 

امل�صريون منذ زمن بعيد، ولكنها ترجع ب�صكلها احلديث اإىل اأوائل القرن التا�صع ع�صر، بعد زراعة ق�صب 

ال�صكر فى م�صر. و�صناعة ال�صكر �صناعة ا�صتهالكية مهمة، وياأتى حم�صول الق�صب بعد حم�صول القطن 

اأن  جند  ولذلك  العالية  نقله  وتكلفة  الكبري  وزنه  ال�صكر  ق�صب  ويعيب  ال�صناعية،  االأهمية  حيث  من 

م�صانع ال�صكر تنت�صر فى مناطق زراعية رئي�صية، وتقوم �صناعات اأخرى على �صناعة ال�صكر مثل �صناعة 

الكحول واخلل.

1891م،   اأن�صئ م�صنع احلوامدية عام  1818م، كما  لل�صكر فى ملوى فى عام  اأول م�صنع  اأن�صئ  وقد 

واأن�صاأت العديد من م�صانع ال�صكر فى �صعيد م�صر

ال�صكر  ال�صكر. ويقدر وزن  و�صجع على هذه ال�صناعة وجود م�صاحات كبرية جدا مزروعة بق�صب 

الناجت بنحو يرتاوح ما بني 10 ، 15% من وزن الق�صب. اأما عن اإقامة �صناعة التكرير فى احلوامدية فهى 

ب�صبب قربها من ال�صوق الرئي�صية ال�صتهالك ال�صكر فى منطقة القاهرة واجليزة والدلتا وم�صر الو�صطى 

مما يجعل هذا موقعا مثاليا.

وبداأت الدولة تتجه اإىل زراعة البنجر وت�صنيع ال�صكر فى �صمال الدلتا واأقيم بالفعل م�صنع فى 

احلامول مبحافظة كفر ال�صيخ وا�صتفادت البالد من اإنتاج البنجر لزيادة اإنتاج ال�صكر.

2- �صناعة الغزل والن�صيج : ومن اأمثلتها

- �صناعة املن�صوجات القطنية

- �صناعة املن�صوجات ال�صوفية

- �صناعة املن�صوجات احلريرية

املن�صوجات القطنية:

تعترب �صناعة الغزل والن�صيج من اأهم ال�صناعات امل�صرية، وتكمن اأهميتها فى اأنها ت�صتهلك كمية 

املنا�صبة ل�صناعة االأقم�صة واملالب�ص واملفرو�صات بينما  كبرية من منتجات القطن امل�صري، من االأنواع 

االأنواع رفيعة امل�صتوى ت�صدر كلها اإىل اخلارج.

وتوفريه  ت�صنيعه  من  واالأخــرى  القطن  زراعة  من  مرة  مرتني،  امل�صرى  االقت�صاد  ي�صتفيد  وبذلك 

جمال  دخول  على  قادرة  جعلها  كبريا  اهتماما  م�صر  فى  ال�صناعة  هذه  نالت  وقد  املحلي،  لال�صتهالك 

املناف�صة فى االأ�صواق العاملية، وتعد هذه ال�صناعة من اأكرث ال�صناعات التحويلية �صواء من حيث عدد 
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حيث  من  اأو  العمال.  اأو  امل�صانع 

ملنتجاتها.  االقت�صادية  القيمة 

م�صر  بنك  موؤ�ص�صة  الإن�صاء  وكان 

املحلة  م�صنع  اإن�صاء  فى  كبري  دور 

قامت  فقد  1927م،  عام  الكربى 

وطنى  بتمويل  ال�صناعة  ــذه  ه

البي�صا  م�صر  �صركة  تاأ�ص�صت  ثم 

من  العديد  وكذلك  باالإ�صكندرية 

املوؤ�ص�صات ال�صناعية لغزل ون�صيج 

و�صربا  الــــدوار  كفر  فــى  القطن 

اخليمة وحلوان ثم ما لبثت هذه 

ال�صناعة اأن انت�صرت ب�صرعة فى 

البحري.  الوجه  حمافظات  جميع 

وتعددت املحالج واملغازل وم�صانع الن�صيج حتى اأ�صبحت �صناعة الغزل والن�صيج ت�صتحوذ على ما يقرب 

من ن�صف العمالة ال�صناعية فى م�صر وزادت اأعداد امل�صانع واأنوال الن�صيج كما زادت كميات القطن اخلام 

الكوم  و�صبني  طنطا  فى  اأي�صا  القطن  ون�صج  الغزل  م�صانع  وتوجد  املحلية  ال�صناعة  فى  ت�صتخدم  التى 

وميت غمر والزقازيق واملن�صورة ودمياط والفيوم وبنى �صويف وقنا وترتب على قيام هذه امل�صانع زيادة 

كبرية فى االإنتاج ال�صنوى من الغزل والن�صيج.

3- ال�صناعات التعدينية والبرتولية:

زمنا  التعدينية فى م�صر  ال�صناعات  تاأخرت  املعدنية، وقد  الرثوة  به من  باأ�ص  ر�صيد ال  لها  م�صر 

على  وت�صجع  املعدنية،  بالرثوات  االهتمام  من  مزيد  توجيه  فى  الثورة  قيام  منذ  بداأت  ولكنها  طويال، 

معي�صة  م�صتوى  ورفع  التنمية االقت�صادية  اأجل  من  والعمل على ت�صنيعها  وا�صتخراجها،  الك�صف عنها 

ال�صكان، وقد �صمل هذا االهتمام ب�صفة خا�صة ثالثة معادن رئي�صية هى الفو�صفات واحلديد والبرتول، 

من  طن  مليون   1.4 نحو  م�صر  تنتج  حيث  املعادن.  هذه  من  االإنتاج  زيادة  اإىل  االهتمام  هذا  اأدى  وقد 

الفو�صفات، وكذلك ارتفع اإنتاج م�صر من احلديد اخلام من 245 األف طن عام 1952 اإىل 3 مليون طن، 

واهتمت الدولة اأي�صا ب�صئون البرتول لي�ص من اأجل االكتفاء الذاتى فح�صب ولكن لتتحول م�صر اإىل بلد 

م�صدرة للنفط اإذ ت�صدر ثلث اإنتاجها البالغ نحو 45 مليون طن �صنويا.

�صكل )30( �صناعة الن�صيج
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ـــة تــكــريــر  ـــاع ـــن ـــص �

البرتول:

اإنتاجها من  ت�صتهلك م�صر ثلثى 

االحتياجات  ت�صد  حيث  النفط، 

ــــذا كــان  ـــود، ول ـــوق املــحــلــيــة مـــن ال

مرحلة  م�صر  تدخل  اأن  �ــصــروريــا 

وا�صتخراج  البرتول  تكرير  �صناعة 

م�صتقاته املختلفة للوفاء مبتطلبات 

والــبــرتول  مــنــهــا.  املحلية  الــ�ــصــوق 

البنزين  من  فائ�صا  يعطى  امل�صرى 

فى  عــجــز  يــوجــد  بينما  ـــــازوت  وامل

املقطرات الو�صطي. وعلى ذلك تقوم 

»م�صطرد«  والقاهرة  ال�صوي�ص  فى  البرتول  تكرير  معامل  وتنت�صر  مكررا  برتولها  بع�ص  بت�صدير  م�صر 

واالإ�صكندرية »املك�ص« وطنطا واأ�صيوط.

4 - ال�صناعات الكيميائية: ومن اأمثلتها :

- �صناعة االأ�صمدة

- �صناعة الزيوت النباتية وال�صابون

- �صناعة االأدوية

- �صناعة اجللود

وقد جنحت ال�صناعات الكيميائية فى م�صر ب�صبب توافر مقوماتها من اخلربة واملواد اخلام باأنواعها 

معدنية  اأو  �صخرية  اأ�صول  من  خام  مواد  على  تعتمد  الكيمائية  ال�صناعات  اأن  املعروف  ومن  املختلفة، 

كاالأ�صمدة والزجاج، اأو من اأ�صول حيوانية مثل �صناعة اجللود، اأو مواد خام متنوعة امل�صدر مثل �صناعة 

ال�صابون الذى يعتمد على الزيوت النباتية وعلى ال�صودا الكاوية.

اأهم مقومات توطن ال�صناعات الكيميائية:

منطقة  فى  معظمها  تركز  من  الرغم  وعلى  التواىل  على  والطاقة  وال�صوق  والعمالة  اخلام  املادة 

القاهرة الكربى اإال اأنه من املفيد انت�صار عدد منها فى بقية مدن اجلمهورية الإمكان التخل�ص من املواد 

ال�صارة املخلقة عنها والتى ي�صعب التخل�ص منها لو تركزت فى منطقة �صناعية واحدة.

�صكل )31( اأحد معامل تكرير البرتول
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�صناعة الأ�صمدة:

االأرا�صى  ا�صتخدام  كثافة  اأن  اإال  امل�صرية،  الزراعية  لالأرا�صى  العالية  اخل�صوبة  من  الرغم  على 

ونوع املحا�صيل التى تزرع على مدار ال�صنة ت�صبب اإجهادا للرتبة، وكان نهر النيل يعو�ص الرتبة بعنا�صر 

اخل�صوبة املتجددة التى كان ياأتى بها الطمى فى كل في�صان، ولكن بعد بناء ال�صد العاىل توقف و�صول 

لتعوي�ص  ال�صماد،  ا�صتخدام  اإىل  م�صى  وقت  اأى  من  اأحــوج  امل�صرية  الرتبة  واأ�صبحت  العنا�صر،  هذه 

الرتبة عن ال�صعف الذى يطراأ عليها من كثافة اال�صتخدام ويعتمد الزراع على كل من ال�صماد البلدى 

والكيماوى حاليا. وزاد االعتماد على ال�صماد الكيماوى الذى ي�صتورد من اخلارج فى املا�صي. واأنه بف�صل 

فو�صفاتية  واأ�صمدة  اأزوتية  اأ�صمدة  هى  امل�صنعة  االأ�صمدة  اأ�صبحت  م�صر،  فى  االأ�صمدة  �صناعة  تقدم 

اأ�صوان الإنتاج االأ�صمدة االأزوتية  ال�صوي�ص وكذلك م�صانع كيما فى  للنرتات فى منطقة  وتوجد م�صانع 

اأما االأ�صمدة الفو�صفاتية: فاإن املادة اخلام الالزمة لها متوفرة بكميات كبرية فى البالد. واإنتاج م�صر 

من االأ�صمدة االآزوتية والفو�صفاتية ال يزال اأقل من حاجة االأرا�صى الزراعية. ولذلك فاإن جزء منها 

الزراعية فى  االأرا�صى  ت�صميد  فى  ت�صتخدم  التى  الكميات  ل�صخامة  نظرا  من اخلارج،  ي�صتورد  اليزال 

التى تنتظر  ال�صناعات  االأ�صمدة من  االأمثل و�صناعة  اإىل احلد  بها  والو�صول  االإنتاجية  لزيادة  م�صر 

م�صتقبال مرموقا خ�صو�صا واإن خاماتها االأ�صا�صية متوافرة. والطلب عليها فى ال�صوق املحلى باالإ�صافة 

اإىل اأن الدولة تدعمها ل�صد االحتياج منها حمليا ووقف ا�صتريادها.

5- �صناعة مواد البناء : ومن اأمثلتها:

- �صناعة االأ�صمنت

- �صناعة الطوب - �صناعة حديد الت�صليح

ميكن اأن منيز بني نوعني من اأنواع مواد البناء:

)اأ( مواد البناء احلديث: وهى مكونات البناء اخلر�صانى احلديث من اأ�صمنت ومواد اأخرى مكملة.

)ب( مواد البناء التقليدية: وهى الطني اأو الطوب اللنب واالأخ�صاب املحلية ومكونات البناء القدمي 

التى ظلت �صائدة فى البالد الآالف ال�صنني.

اأما النوع االأول: »مواد البناء احلديث« فترتكز هذه ال�صناعة اأ�صا�صا فى اإقليمى القاهرة الكربى 

واالإ�صكندرية باعتبار اأن هاتني املدينتني هما اأكرب �صوق ملواد البناء والعمارة احلديثة.

تاأتى بعد ذلك عوا�صم املحافظات. ولكن يجب مالحظة اأن اأ�صلوب البناء احلديث زحف على املراكز 

العمرانية الريفية بعد موجة حتديث البيوت الريفية وخ�صو�صا فى الفرتة التى اأعقبت عام 1973م 
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وما ا�صتجد على البالد من تغريات فى بنية ال�صكان االقت�صادية واالجتماعية.

اأما النوع الثاين: مواد البناء التقليدية: وهذه منت�صرة باالأ�صاليب البدائية فى كل القرى امل�صرية 

تقريبا.

ال�صوق هو العامل الرئي�صى فى توطن �صناعة مواد البناء، فمن املعروف اأن مواد البناء ثقيلة الوزن 

جميع  اأن  نالحظ  ولذلك  النقل.  نفقات  فى  ال�صديد  لالرتفاع  طويلة  مل�صافات  نقلها  ي�صعب  لذا  جدا، 

�صناعات مواد البناء تركزت قرب املدن الكربى وخ�صو�صا القاهرة واالإ�صكندرية وقد ن�صاأت اأي�صا مراكز 

فاإن مراكز �صناعة مواد  الوادى والدلتا. ولذلك  االإقليمية فى  املدن  البناء فى  ل�صناعة مواد  ثانوية 

مواد  اأو  احلديث،  البناء  م�صتلزمات  خلدمة  منها  كان  ما  �صواء  وا�صعا  انت�صارا  البالد  فى  تنت�صر  البناء 

البناء التقليدي، فنجد اأن كل اإقليم يكفى احتياجاته الذاتية حمليا.

ال�صحية  واالأدوات  الت�صليح،  وحديد  والطوب  االأ�صمنت  �صناعة  هى  البناء  مواد  �صناعات  واأهم 

الفرتة  ال�صناعات فى  الطلب على هذه  زاد  الكهربائية، والبويات ودهانات اجلدران، وقد  والرتكيبات 

املبانى  حتديث  نتيجة  وذلك  الكربي.  املدن  فى  العمرانية  الكتل  فى  الهائل  التو�صع  نتيجة  االأخــرية 

الريفية. وكثافة حجم االإن�صاءات فى املن�صاآت ومرافق الدولة املختلفة. وكذلك التو�صع فى م�صروعات 

االإ�صكان واملدن اجلديدة وبرامج التعمري الوا�صعة.

�صناعة االأ�صمنت:

بداأت �صناعة االأ�صمنت فى م�صر منذ اأوائل القرن املا�صي. وجنحت ب�صبب توافر املواد اخلام الالزمة 

لها من احلجر اجلريى والطفلى فى م�صر والتى تف�صل املواد املناظرة لها فى اخلارج. ومن امل�صانع الكبرية 

لالأ�صمنت فى م�صر: م�صانع طرة وحلوان والتبني - فى مركز ال�صف وتنتج االأ�صمنت احلديدي. و هناك 

م�صنع كبري اآخر لالأ�صمنت فى املك�ص غرب مدينة االإ�صكندرية قرب الدخيلة واإنتاجه ي�صد احتياجات 

منطقة االإ�صكندرية وجزء كبري من الدلتا  وهناك م�صنعان حديثان اأن�صئا موؤخرا فى كل من ال�صوي�ص 

واأ�صيوط ل�صد احتياجات مدن القناة وال�صعيد.

االأ�صمنت ال  املحلى من  االإنتاج  فاإن  االأ�صمنت ب�صورة كبرية ومع ذلك  اإنتاج  االأ�صمنت: تطور  اإنتاج 

من  منه  كبرية  كميات  ت�صتورد  الدولة  تزال  وال  احلا�صر،  الوقت  فى  املحلى  اال�صتهالك  حاجة  يكفى 

اخلارج وتهدف �صيا�صة الدولة اإىل االكتفاء الذاتى منه فى وقت قريب.

6- ال�صناعات الهند�صية:

اأقيم م�صنع  ال�صلب، عندما  ال�صناعة فى م�صر حديثا، بعد دخول م�صر ع�صر �صناعة  بداأت هذه 

احلديد وال�صلب فى حلوان،  والذى اأفادت منتجاته فى قيام �صناعة عربات ال�صكك احلديدية وو�صائل 
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و�صائل  �صناعة  خا�صة  وب�صفة  املختلفة،  النقل 

وم�صنع  ال�صيارات  و�صناعة  اخلفيف،  النقل 

لعربات  اإنتاج  من  يت�صمنه  مبا  لل�صيارات  الن�صر 

الركوب اأو جتميع اأنواع منها، اأو �صناعة املنتجات 

ب�صرعة  تطورت  ولذلك  واملعدنية  احلديدية 

تعتمد  كانت  اأن  فبعد  الهند�صية،  ال�صناعات 

اأ�صبحت  اخلــارج،  من  لها  الالزمة  اخلامات  على 

واكت�صبت  جيدة،  حملية  خامات  على  تعتمد 

والعربية  املحلية  االأ�صواق  فى  �صهرة  منتجاتها 

واالأفريقية.

وتوطنت ال�صناعات الهند�صية فى اإقليم القاهرة ال�صناعى. فى اأماكن متفرقة. م�صتفيدة من قربها 

من مناطق اإنتاج املواد اخلام فى حلوان وهى من منتجات احلديد وال�صلب. فنجد اأن م�صانع ال�صيارات 

واملوتو�صيكالت والدراجات توجد فى وادى حوف قرب حلوان. م�صانع و�صائل النقل اخلفيف، فى اأول 

طريق القاهرة االإ�صكندرية ال�صحراوى )عند الكيلو 6 ون�صف(. م�صنع عربات ال�صكك احلديدية فى 

حلوان قرب م�صانع ال�صلب.

باالإ�صافة  الفرعية  والهند�صية  املعدنية  ال�صناعات  من  العديد  ال�صلب  �صناعة  بقيام  وارتبطت 

االإنتاجية  الهند�صية  ال�صناعات  عليها  تعتمد  والتى  املطروقات  �صناعة  مثل  اإليه  االإ�صارة  �صبق  ما  اإىل 

واال�صتهالكية، وهى �صناعات تخدم �صناعة ال�صيارات وعربات ال�صكك احلديدية فتمدها بالقطع الالزمة. 

والعدد اليدوية وقطع غيار ال�صكك احلديدية. وانتع�صت كذلك �صناعة االأثاث املعدنى املنزىل واملكتبى.

اأموااًل طائلة كانت تدفعها فى ا�صترياد هذه  اأن ال�صناعات الهند�صية وفرت للبالد  وهكذا نالحظ 

املعدات الهند�صية امل�صنعة من اخلارج. والتى كانت تزيد على ع�صرة اآالف طن �صنويًا.

7 - ال�صناعات الكهربائية:

حالت املناف�صة االأجنبية دون قيام ال�صناعات الكهربائية فى م�صر. واأخرت قيامها لفرتة طويلة، 

التى  التعديالت اجلمركية  ال�صناعة حتى متت  االأجنبية من هذه  املنتجات  البالد تعتمد على  وظلت 

وفرت احلماية الالزمة لقيام ال�صناعات الكهربائية فى م�صر. وقد توطنت هذه ال�صناعات فى كل من 

القاهرة واالإ�صكندرية وهما ال�صوق الرئي�صية ملنتجات هذه ال�صناعة من اللمبات الكهربائية والبطاريات 

والغ�صاالت  والتليفزيون  الراديو  واأجهزة  الكهربائية  والثالجات  والرتانز�صتور  والال�صلكى  اجلافة 

كثريًا  وتنوعت  امل�صانع  اأعداد  زادت  والت�صنيع  اال�صتثمارات  ت�صجيع  ومع  التكييف  واأجهزة  والدفايات 

وزاد اإنتاجها واأ�صبحت تكفى احتياجات ال�صوق املحلية بل وت�صدر كميات كبرية من منتجات ال�صناعة 

�صكل )32( �صناعة ال�صلب
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اأفريقيا  فى  اخلارجية  االأ�صواق  اإىل  الكهربائية 

دائرة  من  قلياًل  خرجت  ولكنها  العربية،  والبالد 

فى  ال�صناعات  هذه  بع�ص  فاأن�صاأت  القاهرة  منطقة 

مدينة العا�صر من رم�صان وبنها واالإ�صماعيلية.

8- ال�صناعات امليكانيكية:

ال�صابقة  لل�صناعات  خدمة  احلقيقة  فى  وهى 

وتاأثرت بدورها مبا طراأ من تقدم فى �صناعة ال�صلب 

اأي�صا  الهند�صية والكهربائية وتوطئت  وال�صناعات 

خدمة  و�صملت  واالإ�صكندرية  القاهرة  منطقتى  فى 

و�صيانة املعدات الثقيلة واملاكينات باأنواعها وت�صمل 

�صناعة املعدات والروافع واملاكينات و�صيانتها وهى 

�صناعة وا�صعة االنت�صار وهى موؤ�صر جيد على التقدم 

ال�صناعى الذى طراأ على ال�صناعة فى م�صر.

التنمية ال�صناعية:

الذى ظل يعتمد على قطاع  امل�صرى  للغاية، لدعم االقت�صاد  ال�صناعية فى م�صر �صرورة  التنمية 

الزراعة ب�صورة رئي�صية لفرتات طويلة، بينما تتزايد احتياجاتها، فكان البد من االجتاه اإىل تنمية 

جناحها  وفر�ص  ال�صناعة  مقومات  اأن  خ�صو�صا  ال�صناعة،  واأهمها  االأخــري،  االقت�صادية  القطاعات 

متوافرة فى م�صر كما اأو�صحنا من قبل. واالأهداف الرئي�صية للتنمية هي:

1- تنويع االإنتاج ال�صناعي، ملواجهة الطلب املتزايد على املنتجات ال�صناعية فى ال�صوق املحلية.

2- زيادة االإنتاج ال�صناعي، ملواجهة الطلب املتزايد على املنتجات ال�صناعية فى ال�صوق املحلية.

3- حتقيق اقت�صاد متوازن، عن طريق زيادة ال�صادرات وتقليل الواردات وحتقيق فائ�ص لل�صناعة 

ي�صدر اإىل اخلارج.

4- اإيجاد فر�ص عمل جديدة لقطاعات ال�صكان الباحثة عنه، والراغبة فى العمل واال�صتقرار فى 

املناطق ال�صناعية.

5- رفع م�صتوى معي�صة ال�صكان من خالل االأجور والعائدات املرتفعة للعمل فى الن�صاط ال�صناعي.

وقد عملت الدولة على حتقيق هذه االأهداف، ووفرت للن�صاط ال�صناعى من م�صاعدات كبرية عن 

مزاحمة  من  االأجنبية  ال�صناعية  ال�صلع  منعت  التى  اجلمركية  واحلماية  املي�صرة،  القرو�ص  طريق 

املنتجات امل�صرية ال�صناعية فى ال�صوق املحلي، وكذلك البنية االأ�صا�صية من �صبكات الطرق وم�صروعات 

االإ�صكان العمالية وغري ذلك من دعم حقيقى لل�صناعات امل�صرية.

�صكل رقم )33( �صناعة جتميع ال�صيارات
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كذلك منحت الدولة مزايا كبرية للموؤ�ص�صات ال�صناعية فى املدن اجلديدة، من اأرا�صى وت�صهيالت 

اجلديدة  والعامرية  اأكتوبر  و6  رم�صان  من  العا�صر  مدن  اإىل  بالفعل  ال�صناعات  من  كثريا  انتقلت  وقد 

وهدف الدولة من ذلك هو عدم تركيز الن�صاط ال�صناعى للبالد حول مدينتى القاهرة واالإ�صكندرية 

واأن التوزيع االإقليمى لالأن�صطة ال�صناعية ي�صاعد على التوازن االقت�صادى واالجتماعى بني املحافظات 

�صناعات  تركزت  فبينما  الدولة  اتبعتها  التى  التخطيط  ل�صيا�صة  احلقيقى  املغزى  هو  وهذا  املختلفة 

اأ�صوان  فى  منا�صبا  مكانا  جتد  الكيماويات  �صناعة  وجدنا  واالإ�صكندرية  والقاهرة  الدلتا  فى  الن�صيج 

»كيما« م�صتفيدة من كهرباء ال�صد العاىل كذلك جند �صرحا �صناعيا عمالقا هو جممع االألومنيوم فى 

جنع حمادى لنف�ص ال�صبب ال�صابق بينما ال�صناعات الثقيلة وامل�صاعدة فى »منطقة حلوان ال�صناعية« 

وال�صناعات اخلفيفة والو�صيطة فى املدن اجلديدة.

العجز فى  البالد من خف�ص  �صوف ميكن  ال�صناعة وتنميتها  الدولة فى دعم  ا�صتمرار  اأن  �صك  وال 

ميزان املدفوعات ويحقق التنمية االقت�صادية وال�صاملة عن طريق ال�صناعة.

خام�صا: الن�صاط ال�صياحي

العامل،  اأنحاء  من  ال�صائحني  اإليها  جتذب  م�صر  كانت 

فى  االإغريقي«  »هريودوت  و�صفها  فقد  الع�صور،  اأقدم  منذ 

القرن اخلام�ص قبل امليالد، ووفد اإليها بليثى الرومانى فى 

القرن االأول امليالدى كما زارها كثري من العرب والفرجنة 

فى الع�صور الو�صطى ومطلع الع�صر احلديث.

وجتذب اإليها ال�صائحني ب�صبب مناخها وتقدم مدنيتها 

�صيفا  معتدل  م�صر  فمناخ  اأهلها  خلق  وح�صن  وح�صارتها، 

من  ذكرنا  كما  التطرف  حرارتها  درجــات  تعرف  ال  و�صتاء 

قبل، و�صماوؤها �صافية من الغيوم معظم اأيام ال�صنة، وي�صود 

فيها االأمن واالأمان وي�صيع بني اأهلها الت�صامح وح�صن معاملة 

الوافدين.

للع�صر احلديث الذى تعتمد  النتائج االقت�صادية  ال�صياحة وق�صاء وقت الفراغ من  اأ�صبحت  وقد 

فيه ال�صناعة والزراعة على عمل االآالت والت�صغيل الذاتى لها فاأ�صبح االإن�صان اليوم ي�صتطيع اأن ينتج 

اأكرب قدر من االإنتاج فى اأقل وقت ممكن واأ�صبح لديه وقت فراغ، يجب اأن يق�صيه فى الرتويح عن النف�ص 

والتثقيف الذاتى وهذا الو�صع ي�صود معظم الدول ال�صناعية االآن وهذا اإىل جانب تعدد و�صائل النقل 

واملوا�صالت، و�صرعتها ورخ�صها الن�صبى فاأ�صبحت اأجزاء العامل اأ�صد قربا من الناحية الزمنية بع�صها 

من بع�ص.

�صكل )34( معبد الكرنك
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ولذلك منا قطاع ال�صياحة فى االقت�صاد العاملي، واأ�صبح يحتل ن�صبة كبرية من االقت�صاد القومى 

لكثري من االأقطار.

واإذا اأ�صفنا اإىل هذا ما حتتويه اأر�ص م�صر من كنوز اأثرية ت�صجل تاريخ الب�صرية فى الفنون والعمارة 

منذ �صبعة اآالف �صنة على االأقل، اأدركنا االأهمية ال�صياحية مل�صر.

وتتنوع ال�صياحة فى م�صر فمنها ال�صياحة العالجية - البيئية - الثقافية - الريا�صية - الدينية. 

والرتويحية .... اإلخ

)وملزيد من املعلومات عن ال�صياحة واالأماكن ال�صياحية فى م�صر ا�صتعن ب�صبكة املعلومات الدولية(.

تنمية ال�صياحة:

نظرا ملا متثله ال�صياحة من اأهمية مل�صر ولالقت�صاد امل�صري، فاإن تنميتها وتطوير خدماتها هى من 

اأحد  اإىل  ال�صياحة فى م�صر  اأن حتولت  اإىل حتقيقها، خ�صو�صا بعد  الدولة  التى ت�صعى  اأهم االأهداف 

م�صادر التطور الرئي�صى لالقت�صاد امل�صري، واأحد امل�صادر املهمة للنقد االأجنبي.

الجتاهات الرئي�صية لتنمية الن�صاط ال�صياحى فى م�صر:

1- االهتمام باملناطق االأثرية و�صيانتها، ودعمها باملرافق واخلدمات املنا�صبة.

2- تقدمي الدعم املاىل للموؤ�ص�صات ال�صياحية احلكومية واخلا�صة ومتكينها من ت�صويق الزيارات ال�صياحية 

مل�صر باأ�صعار مناف�صة، واال�صتفادة بال�صمعة املرموقة التى تتمتع بها م�صر واآثارها العريقة.

3- ت�صجيع اال�صتثمار فى قطاع ال�صياحة �صواء فى جلب االأفواج ال�صياحية اأو بناء الفنادق اأو القرى 

ال�صياحية، وا�صتثمار مزايا املناخ فى م�صر وكذلك �صواطئها اإىل جانب اآثارها الغنية.

4- مواكبة التطور الذى طراأ على الن�صاط ال�صياحى فى العامل واتباع االأ�صاليب العلمية فى تنمية هذا 

القطاع.

املحميات  و�صياحة  العالجية  ال�صياحة  مثل  جديدة  جماالت  وا�صتحداث  ال�صياحة  اأن�صطة  تنويع   -5

الطبيعية و�صياحة املوؤمترات و�صياحة مع�صكرات ال�صباب، وال�صياحة الداخلية.

هذا وقد زادت اأعداد ال�صائحني الذين يزورون م�صر �صنويا من اأقل من مليون �صائح �صنويا عام 1981 اإىل 

نحو ثالثة ماليني �صائح فى عام 1990 وهذا يو�صح ما ح�صلت عليه ال�صياحة من دعم وما طراأ عليها 

من منو خالل الفرتة االأخرية.

هذا وتركز خطة الدولة احلالية على اال�صتمرار فى دعم قطاع ال�صياحة للو�صول بعدد ال�صائحني 

اإىل خم�صة ماليني �صائح وتهدف الدولة اإىل تنمية وزيادة االإيرادات ال�صياحية، لتوفري النقد االأجنبى 

تو�صيع  بعد  خ�صو�صا  العاملية  ال�صياحة  من  م�صر  ن�صيب  زيادة  وكذلك  التنمية  عملية  لتمويل  الالزم 

وتطوير املرافق ال�صياحية وت�صتهدف الدولة ح�صيلة ال�صياحة مبقدار 54% من املرحلة احلالية.
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اأن�صطة وتدريبات

اأوًل : الأن�صطة

1- لوحة املحا�صيل...

اأجمع عينات للمحا�صيل الزراعية و�صع كل نوع فى كي�ص �صغري وال�صق الكي�ص على لوحة خ�صبية 

و�صجل حتت كل نوع ا�صم املح�صول - مو�صم زراعته - توزيعه االإقليمي.

2- زيارة اإىل م�صنع...

بالتعاون مع االإخ�صائى االجتماعى ا�صرتك مع زمالئك فى التخطيط لزيارة اأحد امل�صانع القريبة 

واكتب تقرير عن هذه الزيارة م�صرت�صدا بالنقاط التالية:

اأ- نوع االإنتاج الذى يقوم امل�صنع باإنتاجه.

ب- املواد اخلام وم�صادر الطاقة التى ي�صتخدمها.

ج- هل ي�صدر امل�صنع اإنتاجه اأم ي�صتهلك حمليا.

د- هل يحتاج اإىل مواد خام من اخلارج.

هـ - عدد العمال بامل�صنع.

3- تابع ما ين�صر بال�صحف واملجالت عن امل�صروعات الزراعية اأو ال�صناعية اجلديدة واكتب تقرير 

عن اأحد هذه امل�صروعات واأهميته االقت�صادية.

4- بطاقة �صياحية...

�صمم بطاقة �صياحية ت�صم �صورة الأحد املعامل ال�صياحية مب�صر وعلق على هذه ال�صورة.

5- تخيل نف�صك م�صئوال عن ال�صياحة فى م�صر فما مقرتحاتك للنهو�ص بالن�صاط ال�صياحي.

6- �صركة �صياحية...

تعاون مع زمالئك فى متثيل اأدوار اأ�صحاب �صركة �صياحية تقوم هذه ال�صركة بعمل ملف خا�ص بها 

للدعاية لها ي�صم امللف:

اأ- الربنامج املقرتح لزيارة االأماكن ال�صياحية مب�صر.

ب- �صور الأهم املعامل ال�صياحية امل�صرية.

وميكن للمعلم اإجراء م�صابقة بني جمموعات التالميذ الختيار اأح�صن �صركة.

ثانيًا  : التدريبات

1- برهن علي: اأ- اهتمام الدولة بالزراعة.

ب- اأهمية الرثوة احليوانية
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2 - متثل م�صكلة الزحف العمرانى على االأرا�صى الزراعية م�صكلة خطرية و�صح هذه العبارة مو�صحا 

االآثار ال�صلبية للزحف العمرانى على االأرا�صى الزراعية وكيف ميكن مواجهة هذه امل�صكلة.

3 - ما النتائج املرتتبة علي....؟

اأ- بناء ال�صد العايل.

ب- اهتمام الدولة مب�صروعات الرى وال�صرف

4 - مب تف�صر......؟

اأ- عدم اال�صتفادة الكاملة من مياه الري.

ب- زيادة الطلب على القمح.

ج- اجتاه الدولة نحو تنويع االإنتاج الزراعي.

د- اهتمام م�صر بال�صياحة.

5 - ما و�صائل.....؟

اأ- التنمية الزراعية.

ب- التنمية احليوانية

6 - »التنمية ال�صناعية �صرورة ملحة لدعم االقت�صاد امل�صرى«

و�صح هذه العبارة حمددا االأهداف الرئي�صية للتنمية ال�صناعية وو�صائل حتقيق هذه االأهداف.

7 - �صع عالمة )√( اأو )X(  اأمام ما ينا�صبها من العبارات التالية مع ذكر ال�صبب:

)             ( اأ- تظهر املعادن داخل �صطح االأر�ص     

)             ( ب- حتتوى ال�صخور املعدنية على بع�ص املعادن   

)             ( ج- تعترب م�صر من اأقدم الدول التى اكت�صفت البرتول  

)             ( د - ركزت م�صر منذ مرحلة ال�صتينيات على ال�صناعات الثقيلة 

)             ( هـ- تتميز ال�صناعات الغذائية باالنت�صار الوا�صع   

8- »م�صر غنية باالإمكانات ال�صياحية العديدة«

و�صح هذه العبارة حمددا العوامل التى جعلت م�صر من اأهم املناطق ال�صياحية فى العامل.

9- »تهتم م�صر بالتنمية ال�صياحية«.

اأ�صرح العبارة مو�صحا جهود م�صر فى جمال تنمية ال�صياحة.
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النقل واملوا�صالت فى م�صر

1 - ال�صكك احلديدية: م�صر من البالد القليلة التى عرفت النقل بال�صكك احلديدية فى وقت 

مبكر، وقد مد اأول خط حديدى فيها �صنة 1856م لريبط 

خط  مد  ب�صنتني  ذلــك  وبعد  باالإ�صكندرية.  القاهرة 

اآخر يربط القاهرة بال�صوي�ص. وهكذا ربطت العا�صمة 

مبنفذين رئي�صيني على البحر املتو�صط والبحر االأحمر 

تدريجيًا  تت�صع  احلديدية  اخلطوط  �صبكة  اأخذت  ثم 

8600 كيلو مرت تقوم  اأ�صبحت اأطوالها تزيد على  حتى 

اخلطوط  وتت�صعب  حمطة.   1980 نحو  خدمتها  على 

هى  بينما  بال�صكان.  اآهلة  فهى  الدلتا،  فى  احلديدية 

تنح�صر فى وادى �صيق بالوجه القبلى تقع معظم اأرا�صيه 

فى ال�صفة الغربية، ولذلك فخط حديد ال�صعيد ي�صتمر 

يعرب  حيث  حمادى  جنع  مدينة  حتى  ال�صفة،  هذه  فى 

النيل اإىل ال�صفة ال�صرقية، م�صتمرًا حتى اأ�صوان وال�صد 

الــوادى  ي�صل  فرعى  خط  وهناك   )36( �صكل  العاىل 

مبر�صى  االإ�صكندرية  ي�صل  اآخر  وخط  الفيوم  باإقليم  

مطروح وخط ي�صل القاهرة بال�صوي�ص. وهناك م�صروع 

االأحمر،  البحر  على  ب�صفاجة  قنا  ي�صل  حديدى  خط 

�صكل )35( �صبكة من الطرق والكبارى احلديثة فى القاهرة

�صكل )36( خريطة �صكك حديد الوجه القبلي
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1967م، وال  باالإ�صافة اإىل خط القاهرة - العري�ص )خط فل�صطني القدمي( وهذ دمرته حرب يونيو 

يزال معطال حتى االآن.

والقاهرة كعا�صمة للبالد هى املركز الرئي�صى ل�صبكة ال�صكك احلديدية ثم تليها طنطا التى تتو�صط 

اأرا�صى الدلتا اخل�صبة التى تقع فى الوقت نف�صه على طريق القاهرة - االإ�صكندرية وتاأتى من بعدها 

بنها والزقازيق فكالهما مركز ت�صعب اخلطوط احلديدية �صكل )37(.

تعترب �صبكة اخلطوط احلديدية فى جمهورية م�صر العربية من اأهم و�صائل نقل الب�صائع باأنواعها 

فتظهر فى قيمة الب�صائع التى تنقلها كثريًا من املواد الكبرية احلجم والثقيلة الوزن والرخي�صة ال�صعر 

ن�صبيًا مثل ال�صماد واأدوات البناء والقطن وبذرته وعديد من املنتجات الزراعية واأمثالها.

ومع ما و�صلت اإليه ال�صكك احلديدية امل�صرية فال تزال فى حاجة اإىل كثري من االهتمام �صواء من 

ناحية اأطوالها اأو من ناحية قدرتها فهناك جهات كثرية وبخا�صة فى اأرا�صى اال�صت�صالح مل تخدم بعد 

بهذه الو�صيلة من و�صائل النقل كما فى  احلال فى اجلزء ال�صماىل من اأرا�صى الدلتا.

وقد عنيت الدولة بعد قيام الثورة بو�صع م�صروعات خمتلفة للنهو�ص بال�صكك احلديدية وكان من 

اأهم امل�صروعات التى نفذت ازدواج خط ال�صعيد فيما بني اأ�صيوط و�صوهاج وكهربة �صكة حديد حلوان 

واإقامة كوبرى على النيل عند املرازيق يربط �صكة حديد الوجه القبلى باملنطقة ال�صناعية فى حلوان 

�صكل )37( خريطة �صكك حديد الوجه البحري
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اإىل جتديدات �صملت  الب�صاعة هذا باالإ�صافة  واإن�صاء م�صنع الإنتاج عربات  النيل،  واملع�صرة فى �صرق 

اإعادة بناء بع�ص املحطات وا�صتبدال قاطرات الديزل بالقاطرات البخارية مما يوفر كثريًا من نفقات 

من  عدد  و�صراء  واالإ�صالح  ال�صيانة  عمليات  لت�صهيل  امل�صتطاع  بقدر  القاطرات  طراز  وتوحيد  الوقود 

القاطرات وعربات الركاب والب�صائع.

2( الطرق الربية:

تتمتع م�صر حاليًا ب�صبكة حديثة من طرق النقل واملوا�صالت تغطى كال من الوادى والدلتا موزعة 

فى ربوع البالد. وت�صل اأطوال الطرق الربية فى م�صر اإىل نحو 47000 كم، منها 20% مر�صوف وهى قوام 

�صبكة الطرق الرئي�صية التى تربط املدن الكربى فى الدلتا والوادى واملتمثلة فى اخلطوط الرئي�صية فى 

الدلتا التى تربط عوا�صم املحافظات بع�صها ببع�ص، والطرق التى تربط القاهرة ومدن القناة )طرق 

وطريق  ال�صحراوي،  االإ�صكندرية  القاهرة  وطريق  الزراعى  االإ�صكندرية  القاهرة  وطريق  املعاهدة( 

�صريعة،  طرق  وهذه  ال�صوي�ص  القاهرة 

وتعترب من طرق الدرجة االأويل، وطريق 

و�صبكة  مطروح،  مر�صى   - االإ�صكندرية 

ممــتــازة مــن الــطــرق املــعــبــدة فــى �صبه 

جزيرة �صيناء من القنطرة اإىل العري�ص، 

لل�صاحل  موازيا  طابا  اإىل  ال�صوي�ص  ومن 

مراكز  ويربط  ال�صوي�ص  خلليج  ال�صرقى 

البرتول، حتى راأ�ص حممد جنوبًا. ومن 

�صاحل  طول  على  طابا  اإىل  حممد  راأ�ص 

خليج العقبة �صكل )38(.

يربط  اأي�صا  م�صفلت  طريق  وهناك 

حتى  الق�صري  ثــم  ب�صفاجا،  ال�صوي�ص 

الغربية  ال�صحراء  وتقطع  بنا�ص  راأ�ص 

اأهمها طريق اجليزة  عدة طرق ممهدة، 

تربط  وطــــرق  الــبــحــريــة،  ـــواحـــة  وال

الواحات بع�صها بالبع�ص االآخر وطريق 

يربط وادى النيل بالواحة اخلارجة.

اأما عن ال�صعيد فيمتد طريق م�صفلت 
�صكل )38( خريطةالطرق الربية فى �صيناء
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موازيا خلط ال�صكة احلديدية من اجليزة اإىل اأ�صوان وطريق م�صفلت من القاهرة اإىل اأ�صوان �صرقى نهر 

النيل وي�صتلزم هذا اإقامة كبارى اأمام املدن الكربى فى ال�صعيد. 

3( الطرق املائية:

)اأ( نهر النيل: قام نهر النيل منذ اأقدم الع�صور بوظيفة ال�صريان احليوى للنقل فوق �صفحة مياهه 

فاالنحدار العام يتجه من اجلنوب اإىل ال�صمال، والرياح ال�صائدة فى م�صر كانت تدفع اأ�صرعة ال�صفن من 

ال�صمال اإىل اجلنوب. وبذلك ارتبطت اأجزاء الوطن بع�صها بالبع�ص االآخر باأي�صر �صبيل.

وقد لعبت الرتع والرياحات الكربى نف�ص دور نهر النيل وكانت طرق مائية مي�صرة اأي�صا.

والنقل املائى الداخلى فى م�صر يعانى من بع�ص ال�صعوبات، منها �صيق بع�ص الطرق املائية، والت�صميم 

ال�صئ لبع�ص اجل�صور )الكباري( واالأهو�صة وقلة املرايفء النهرية اإال اأن الدولة توىل عنايتها االآن نحو 

حت�صني النقل النهرى واملائى الداخلى وتدعيمه ومن اأهم امل�صروعات التى نفذت اإمتام طريق القاهرة 

االإ�صكندرية املالحى عرب الرياح البحريى فرتعة اخلندق فرتعة املحمودية، وبذلك ارتبطت العا�صمتان 

بخط مالحي، ثم حفر قناة طنطا املالحية فارتبطت �صبني الكوم بكفر الزيات.

واأهمية الطرق املائية، اأنها تنح�صر فى التجارة الداخلية وحدها. واأنها تربط معظم املدن امل�صرية 

ترعة  مثل  ال�صنة  طوال  مالحى  منها  وكثري  منها.  املتفرعة  الرتع  على  اأو  النهر  �صفتى  على  تقع  وهى 

املحمودية واالإ�صماعيلية واالإبراهيمية.

)ب(  قناة ال�صوي�ص: هى اأهم طريق مالحى فى م�صر وفى العامل. وقد لعبت دورًا كبريًا فى اأحداث 

م�صر ال�صيا�صية فى الع�صر احلديث. وهى ذات قيمة ا�صرتاتيجية وجتارية عاملية. وقد اأ�صرنا اإىل هذا 

فى الف�صل االأول. وقد مت فتحها اأمام املالحة العاملية فى نوفمرب �صنة 1869م وقد ا�صتعادت م�صر ملكيتها 

للقناة بعد تاأميمها يوم 26 يوليو �صنة 1956م وتب�صط م�صر عليها �صيادتها كاملة، وتخول االتفاقيات 

الدولية م�صر حق اإغالقها فى وجه اأى دولة عند اإعالن احلرب بينها وبني م�صر. وفيما عدا هذه احلالة 

فالقناة مفتوحة للمالحة اأمام كل الدول... تعربها كل اأنواع ال�صفن.

وقد تعر�صت القناة لالإغالق مرتني فى ع�صرنا هذا، مرة عقب العدوان  الثالثى على م�صر عندما 

وظلت  البالد،  على  الغادر  االإ�صرائيلى  الهجوم  عقب  1967م  عام  والثانية  1956م  عام  القناة  اأممت 

�صرعت  جديد  من  للمالحة  افتتاحها  اأعيد  وعندما  1973م  معركة  حتى  الع�صكرية  للعمليات  م�صرحا 

�صركة قناة ال�صوي�ص فى تنفيذ برامج طموحة، لتو�صيعها وتعميق جمراها وعمل تفريعات لها فى اأماكن 

متعددة منها ت�صمح مبرور قافلتني فى اجتاهني فى وقت واحد.

195 كيلو مرتا تقريبا وثلث  ال�صوي�ص حواىل  القناة من بور�صعيد حتى مدخل ميناء  ويبلغ طول 

هذه امل�صاحة بحريات، والثلثان حمفوران. وجترى القناة من بور�صعيد على البحر املتو�صط اإىل بحرية 
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املرة  البحرية  �صمال  حتى  التم�صاح  بحرية  جنوب  من  متتد  ثم  مبا�صرة  االإ�صماعيلية  جنوب  التم�صاح 

الكربى ثم تبداأ ثانية من جنوب البحرية املرة ال�صغرى حتى خليج ال�صوي�ص على البحر االأحمر.

اجلدول الآتى يعطينا فكرة عن اأهمية القناة فى املالحة العاملية

فى اخت�صارها مل�صافات الطرق املالحية

الكيماوية  االأ�صمدة  ثم  االأ�صمنت،  هى  اجلنوب  اإىل  القناة  �صمال  من  تنقل  التى  الب�صائع  واأهــم 

فاحلبوب ثم املعادن امل�صنعة واملواد الكيماوية.

واأهم الب�صائع التى تنقل من اجلنوب اإىل ال�صمال هى املواد البرتولية واملواد املعدنية اخلام. ويقدر 

اإيراد م�صر من القناة بنحو مليار دوالر �صنويا.

4( النقل اجلوي:

ميدان  فى  رائدة  مكانة  مل�صر 

ال�صرق  منطقة  فى  اجلــوى  النقل 

ــا اجلـــوى  ــه ــطــول ــص االأو�ــــصــــط. واأ�

الن�صبى  تــوا�ــصــعــه  ــن  م بــالــرغــم 

االأ�صاطيل  اأ�صبق  من  كــان  حاليا، 

طريت  كذلك  املنطقة  فى  اجلوية 

والتــزال  طويل  وقــت  منذ  م�صر 

معظم  اإىل  مــنــتــظــمــة  رحـــــالت 

والعامل اجلديد  االأوروبية  الدول 

اإىل  واأفريقيا.  االأق�صى  وال�صرق 

التى  املــكــثــفــة  الـــرحـــالت  جــانــب 

من ليفربول اإىل

عن طريق

الك�صب فى املائة
ال�صوي�ص ميل بحريالكاب ميل بحري

بومباي

يوكو هاما

ملبورن

16080

14436

11880

6223

11112

11018

%42

%23

%8

�صكل )39( مطار القاهرة الدوىل
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تخدم بني القاهرة وعوا�صم البلدان العربية واالإ�صالمية ال�صقيقة ويخدم مطار القاهرة الدوىل حاليا 

مئات الرحالت اجلوية قدوما واإقالعا. وقد تطور ب�صرعة كبرية مطار اأملاظة القدمي فى اخلم�صينيات، 

اإىل مطار عمالق ذى حركة دائبة التقف. ون�صاط م�صتمر فى نقل الركاب والب�صائع.

ومطار القاهرة اجلديد الذى افتتح مبناه فى عام 1965م، ومتت له تو�صعات متتالية، حيث اأن�صئت 

اأمثال حجمه فى عام  اأربعة  اإىل  املدارج تو�صع  ال�صفر اجلديدة وعدد جديد من  جمموعة من �صاالت 

1965م وقد اأقيمت حمطة ا�صتقبال )مطار جديد( فى عام 1985م.

وهناك عدد اآخر من املطارات االأخرى فى االإ�صكندرية ومر�صى مطروح والعري�ص وبور�صعيد واملنيا 

واخلارجة والغردقة واالأق�صر واأ�صوان، وكلها �صاحلة ال�صتقبال املالحة اجلوية، ولكنها حاليا تخدم 

واالأق�صر  تباعا،  االإ�صكندرية  اإىل  توجه  التى  الدولية  الرحالت  وبع�ص  فقط.  الداخلية  الرحالت 

اأحيانا.

املوانئ امل�صرية:

القدمي  التاريخ  فى  خارجية  موانئ  مل�صر  فكانت  الع�صور،  اأقدم  منذ  البحرية  املوانئ  م�صر  عرفت 

والرومانية  اليونانية  االإمرباطورية  اأيام  خا�صة  ب�صفة  انتع�صت  املتو�صط  البحر  على  موانيها  اأن  كما 

فى  اأخرى  موانئ  ون�صطت  االأكرب.  االإ�صكندر  اأيام  مل�صر  عا�صمة  مل�صر  الكبري  الثغر  االإ�صكندرية  وكانت 

الع�صر العربى االإ�صالم. مثل دمياط ور�صيد. وهناك موانئ احلجيج على البحر االأحمر وكانت حمطات 

الإبحار احلجاج وا�صتقبالهم عند عودتهم مثل الق�صري ومر�صى علم و�صفاجة وغريها. ف�صال عن اأثر قناة 

ال�صوي�ص وموانئ القناة ال�صهرية.

وبالرغم من طول ال�صواحل امل�صرية وامتدادها الكبري على البحر املتو�صط والبحر  االأحمر وقناة 

ثالث  فلم�صر  البحرية  �صواحلها  الأطوال  بالن�صبة  قليال  يعترب  امل�صرية  املوانئ  عدد  اأن  اإال  ال�صوي�ص. 

موانئ رئي�صية هامة، وعدد اآخر من املوانئ الثانوية والفرعية.

اأما املوانئ الرئي�صية حاليا فهى االإ�صكندرية وال�صوي�ص وبور�صعيد على التوايل.. وهذه تتعامل مع 

اأربعة اأخما�ص ال�صادرات والواردات الكلية للبالد. كما اأنها هى املوانئ االأ�صا�صية التى يق�صدها الركاب 

لها مرافئ طبيعية جيدة واأكربها ميناء االإ�صكندرية الذى يحظى  اأن  القدوم ف�صال عن  اأو  ال�صفر  فى 

باإمكانيات هائلة فى معدات ال�صحن والتفريغ واالآليات وفى عدد االأر�صفة )48 ر�صيفا(. كما اأن خدمات 

امليناء متقدمة بدرجة كبرية بامل�صتوى العاملي. وم�صتودعات امليناء كثرية ومرتامية عرب اأحياء �صا�صعة 

العامرية  منطقة  فى  الب�صائع  لتخزين  واأرا�ــص  جديدة  م�صتودعات  على  امليناء  وح�صل  املدينة.  من 

لتخفيف ال�صغط عن امليناء ولزيادة كفاءة �صحب الب�صائع ول�صرعة معدالت التف�صيح بالن�صبة لل�صفن، 

ولتوفري الغرامات التى تدفعها الدولة )امل�صتورد االأكرب( فى �صورة غرامات تاأخري، لعدم متكن ال�صفن من 
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دخول امليناء ب�صبب عدم وجود اأر�صفة كافية.

اأما ميناء ال�صوي�ص وبور�صعيد، فتاأتى اأهميتهما فى اأنهما مي�صكان ببوابات قناة ال�صوي�ص اجلنوبية 

وال�صمالية فى املا�صى كان ميناء بور�صعيد ذا اأهمية اأكرب، اأما حاليا فاإن مليناء ال�صوي�ص االأهمية االأكرب 

بعد النمو الزائد فى حركة الركاب وال�صحن من ميناء ال�صوي�ص واإليه باعتباره املحطة املثلى مل�صر على 

البحر االأحمر والتى تخدم ال�صفر والتجارة بني موانئ البحر االأحمر االأخرى وم�صر. وب�صفة خا�صة 

موانى اململكة العربية ال�صعودية. التى زاد حجم التعامل معها فى العقد االأخري ب�صكل كبري.

وهناك جمموعة اأخرى من املوانئ امل�صرية الثانوية. مثل ميناء �صفاجة )الفو�صفات واالأملونيوم( 

وكذلك ميناء الق�صري )حمطة احلجاج القدمية(. وموؤخرا ميناء نويبع الذى يخدم املالحة امل�صرية 

والعابرة القادمة من االأردن والعراق والكويت واململكة العربية ال�صعودية عرب االأردن وميناء العقبة 

ومنها عرب الطريق الربى فى �صيناء اإىل القاهرة.

اإن�صاء ميناء دمياط اجلديد، وذلك لتخفيف ال�صغط عن ميناء االإ�صكندرية الذى  وقد مت اأخريًا 

اأ�صيب منذ فرتة بالت�صخم والعجز، واأ�صبحت اأحجام الب�صائع الواردة اإليه وامل�صدرة منه كثرية جدا - 

)اإذ ي�صتاأثر وحده بنحو 70% من جملة الواردات وال�صادرات فى البالد( كذلك تطوير ميناء �صفاجة 

وعلى  ال�صرق  من  الواردة  الب�صائع  وخ�صو�صا  عليه  وال�صغط  احلركة  زيادة  بعد  االأحمر.  البحر  على 

العموم ف�صوف مير وقت طويل قبل اأن يخف ال�صغط عن ميناء االإ�صكندرية بدرجة ملحوظة.

�صكل )40( ميناء بور�صعيد
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اأن�صطة وتدريبات

اأوًل : الأن�صطة

1- على  خريطة �صماء مل�صر حدد اأهم خطوط ال�صكك احلديدية.

2- على  خريطة �صماء مل�صر حدد اأهم املطارات امل�صرية.

3- جملة النقل واملوا�صالت:

�صمم بالتعاون مع زمالئك جملة ت�صم �صور الأهم و�صائل النقل املوجودة مب�صر القدمية واحلديثة 

مع ت�صنيفها اإىل  و�صائل نقل برى  ومائى  وجوي.

ثانيًا : التدريبات

1- اخرت االإجابة ال�صحيحة من بني االأقوا�ص:

القاهرة   - والفيوم  القاهرة   - وال�صوي�ص  اأول خط حديدى  فى  م�صر كان بني..... )القاهرة  اأ( 

واالإ�صكندرية - ال�صوي�ص وبور�صعيد(.

ب( مت اإن�صاء ميناء ......... لتخفيف ال�صغط عن ميناء االإ�صكندرية. )دمياط اجلديد - �صفاجة 

- الق�صري - بور�صعيد(

2- مب تف�صر ...؟

الـــوادى  من جنوب القاهرة حتى  جنع حــمــادى  فــى  ال�صفة  امــتــداد اخلــط احلــديــدى  فــى   ا( 

الغربية.

ب( �صالحية نهر النيل فى  م�صر للمالحة.

ج( اإقامة ميناء دمياط اجلديد.

د( مل�صر مكانة عاملية فى  جمال النقل اجلوي.

3- برهن على  اأن:

ا( ال�صكك احلديدية فى  م�صر فى  حاجة اإىل  اهتمام الدولة.

ب( النقل النهرى  فى  م�صر يعانى  من بع�ص العوائق.

4- )تهتم م�صر بالنقل النهرى  وتعمل على  تطويره( ا�صرح العبارة مو�صحا:

ا( اأهمية النقل النهري.
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ب( جمهودات م�صر لتطوير النقل النهري.

5- )اهتمت الدولة بتنفيذ بع�ص م�صروعات ال�صكك احلديدية(.

 اأعط اأمثلة لهذه امل�صروعات.

6- اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�صبة:

ا( مد اأول خط حديدى  عام 1856 م لريبط بني .........،.........

ب( يوجد فى  م�صر من ثالثة موانى  رئي�صية هي..........،..........،........

ج( يقدر دخل م�صر من قناة ال�صوي�ص بحوايل.......

د( كان ميناء .......... عا�صمة م�صر اأيام االإ�صكندر االأكرب.

ه( اأن�صيء ميناء..... ليخفف ال�صغط على  ميناء االإ�صكندرية.

7 - )تعترب قناة ال�صوي�ص اأهم طريق مالحى  فى  م�صر والعامل(.

ا�صرح العبارة مو�صحا:

ا( اأهمية قناة ال�صوي�ص بالن�صبة مل�صر والعامل؟

ب( جهود الدولة لتطوير القناة؟
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الف�صل 
ال�صابع

االتجارة اخلارجية فى  م�صر

فى  نهاية هذا الف�صل يتوقع  اأن يكون 

الطالب قادرًا على  اأن:

- يعطى  تعريفًا �صحيحًا  للمفاهيم 

التالية )جتارة خارجية، ميزان جتاري، 

�صادرات، واردات(

- ي�صرح املق�صود بكل من التجارة 

اخلارجية - امليزان التجاري.

- يقارن بني ال�صادرات والواردات 

امل�صرية.

- يف�صر اأ�صباب قلة التبادل التجارى  

بني م�صر والدول العربية.

- يبدى  راأيه فى  اتفاقية اجلات 

وتاأثريها على  التجارة اخلارجية.

- يف�صر اأ�صباب عجز امليزان التجارى  

مل�صر.

- يقرتح اأ�صاليب جديدة لزيادة 

ال�صادرات امل�صرية.

الق�صايا املت�صمنة

- ح�صن ا�صتخدام املوارد وتنميتها.

- تر�صيد اال�صتهالك.

عنا�صر التجارة اخلارجية

املق�صود بامليزان التجارى

التبادل التجارى

ملخ�ص ال�صادرات والواردات

دخل قناة ال�صوي�ص

التوزيع اجلغرافى  لل�صادرات 

والواردات

الأهداف
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عنا�صر التجارة اخلارجية

ت�صتمل عنا�صر التجارة اخلارجية على  �صادرات م�صر اإىل  اخلارج ووارداتها من اخلارج، والفرق 

بني قيمة ال�صادرات وقيمة الواردات هو امليزان التجاري، فاإن زادت قيمة ال�صادرات عن قيمة الواردات 

كان امليزان فى  �صالح البالد، والعك�ص �صحيح، ويح�صب امليزان بالن�صبة لكل دولة على  حدة، وبالن�صبة 

الإجماىل  ال�صادرات والواردات عامة.

وقد ظل القطن يلعب دورًا رئي�صيًا فى  جتارة م�صر اخلارجية وظل يت�صدر قائمة ال�صادرات امل�صرية 

وارتفعت ح�صته فى  اأواخر ثالثينات القرن املا�صى  اإىل  نحو 90% من قيمة ال�صادرات كلها وال يزال 

القطن يلعب دورًا هامًا كم�صدر للنقد االأجنبي، اأما حاليًا فقد ناف�صته م�صادر اأخرى  كالبرتول الذى  قفز 

واأ�صبح فى  مقدمة ال�صادرات امل�صرية وحما�صيل زراعية اأخرى  كاخل�صار والفاكهة واالأرز، واإن كانت ال 

تعادل البرتول فى  القيمة االإجمالية لل�صادرات.

كما ت�صدر م�صر منتجات كيميائية وبرتوكيميائية وفو�صفات ومواد اأخري.

والتزال املواد امل�صنعة قليلة القيمة ن�صبيًا واأمل البالد فى  اأن ي�صتد عود ال�صناعة امل�صرية، وتتغلب 

على  املناف�صة االأجنبية.

ويعترب دخل م�صر من ال�صياحة من ال�صادرات غري املنظورة اأما واردات م�صر فهى  مواد خام اأ�صا�صية، 

واملاكينات  ومنتجاتها  الكيمائيات  مثل  كثرية  اأخــرى   �صلعًا  م�صر  وت�صرتى   الغذائية،  واملــواد  كالقمح 

واملعدات الهند�صية ومعدات النقل والبناء، فربع الواردات من املواد الغذائية وثالثة اأرباعها من مواد 

ومعدات و�صلع ا�صتهالكية متنوعة.

امليزان التجارى:

وتتباين الن�صب املئوية لن�صيب كل من الواردات وال�صادرات، وقد كان الفرق بني ال�صادرات والواردات 

قلياًل منذ بداية احلرب العاملية الثانية.

اأ�صبح فى  غري �صاحلها، ولكن بقدر  التجارى  فى  �صالح م�صر حتى  هذه احلرب ثم  امليزان  وكان 

�صئيل ثم تزايد فى  ال�صنوات االأخرية، واأ�صبح ي�صكل خطرًا كبريًا.
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جدول ال�صادرات والواردات خالل الفرتة 1952م - 1998م

)القيمة باالألف جنيه(

  

العربية  م�صر  جلمهورية  ال�صنوى   االإح�صائى   الكتاب  واالإح�صاء،  العامة  للتعبئة  املركزى   اجلهاز     

1952م - 1998م.

التبادل التجاري:

قبل اأن تتحرر م�صر اقت�صاديًا كانت معامالتها التجارية تكاد تنح�صر فى  عدد حمدود من الدول، 

وكان للمملكة املتحدة الن�صيب االأوفر من جتارة ال�صادرات والواردات على  حد �صواء، وكانت ات�صاالتها 

بدول الكتلة ال�صرقية تكاد تكون معدومة ب�صبب االأو�صاع ال�صيا�صية فى  البالد، فلما حتررت م�صر من 

�صيطرة النفوذ الربيطاين، بداأت م�صر تتو�صع فى  معامالتها التجارية وحتول جزءًا كبريًا من جتارتها 

عن االأ�صواق التقليدية اإىل  اأ�صواق جديدة �صملت اأقطار الكتلة ال�صرقية والهند وال�صني ال�صعبية كما 

تو�صعت جتارتها مع دول اجلامعة العربية.

وقد كانت دول �صرقى  اأوروبا مبا فيها االحتاد ال�صوفيتى  )�صابقا( خالل فرتة ال�صتينيات واأوائل 

ال�صبعينيات هى  العميل االأول للتجارة امل�صرية، اإذ كانت ت�صهم بنحو 35% من قيمة الواردات ويخ�صها 

اأكرث من 50% من قيمة ال�صادرات ثم ياأتى  بعدها دول غربى  اأوروبا التى  كانت ت�صهم بنحو 41% من 

املتحدة  واململكة  فرن�صا  الدول:  هذه  مقدمة  فى   وياأتى   ال�صادرات  من   %19 زهاء  ويخ�صها  الــواردات 

واإيطاليا واأملانيا.

قيمة  من   %10 بنحو  م�صر  فتمد  ال�صعبية،  وال�صني  واليابان  الهند  واأهمها:  االآ�صيوية  الدول  اأما 

وارداتها وت�صتورد نحو 14% من قيمة ال�صادرات خالل نف�ص الفرتة.

وملا كانت اأقطار اجلامعة العربية مت�صابهة اإىل  حد كبري فى  اإنتاجها، فاإن اإ�صهامها فى  جتارة ال�صادرات 

4% و6%، ومن ثم فاإن هذه املجموعة  7% و9%، ويرتاوح ن�صيبها من قيمة الواردات  امل�صرية يرتاوح بني 

يخ�صها زهاء 90% من قيمة ال�صادرات والواردات، على  حد �صواء، ويوزع القدر الباقى  من التجارة امل�صرية 

بني دول االأمريكتني واأفريقيا واإ�صرتاليا، وذلك خالل نف�ص الفرتة، ولكن منذ منت�صف ال�صبعينات حتقق 

توازن ن�صبى فى  عالقاتنا التجارية اخلارجية بني الدول الغربية ودول الكتلة ال�صرقية.

واإذا اأخذنا عام 1999/1998م كمثال جند ما يلي:

الواردات ال�صادرات السنة

277.698 150.172   1952م 

6.354.517 2.184.122 1982م

56025936 10866604 1998م
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فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرافى  لل�صادرات، نالحظ:

1( دول ال�صوق االأوربية امل�صرتكة )بريطانيا، فرن�صا، اأ�صبانيا، الربتغال، اإيطاليا، هولندا، بلجيكا، 

لوك�صمبورج، اأملانيا( ا�صتحوذت على  حواىل  40% من اإجماىل  ال�صادرات.

15%، وتاأتى  اليابان على  راأ�ص هذه الدول  2( وتبلغ قيمة ال�صادرات اإىل الدول  االأفروا�صيوية 

الرتفاع وارداتها من البرتول امل�صري.

ويبلغ ن�صيب الدول العربية 13% من اإجماىل  ال�صادرات امل�صرية.

3( وبلغ ن�صيب دول �صرق اأوروبا والدول امل�صتقلة عن االحتاد ال�صوفيتى  �صابقًا 9.2% من ال�صادرات 

امل�صرية.

4( وبلغت االأهمية الن�صبية لل�صادرات، اإىل  الواليات املتحدة االأمريكية 6.6%، يرتكز معظمها فى  

البرتول اخلام.

واأما فيما يتعلق بالواردات:

1( ال�صوق االأوروبية امل�صرتكة ت�صدر 37% من جملة ما ت�صتورده م�صر، وياأتى  على  راأ�ص هذه الدول: 

)اأملانيا وفرن�صا(.

2( ويبلغ ن�صيب الواليات املتحدة من الواردات امل�صرية %16.2.

3( ويبلغ ن�صيب الدول امل�صتقلة عن االحتاد ال�صوفيتى  �صابقًا ودول �صرق اأوروبا %6.2. 

4( ويبلغ ن�صيب الدول العربية 1.40% من جملة الواردات امل�صرية.

     
دخل قناة ال�صوي�ص وال�صياحة

   

 

 

ومن ثم فاإن العجز التجارى  كبري، هذا هو التحدى  احلقيقى  ل�صانع القرار االقت�صادي.

1999/1998م 1988/1987م البيان

1800 مليون دوالر 126.7 مليون دوالر  دخل قناة ال�صوي�ص

3200 مليون دوالر 885.9 مليون دوالر  ال�صياحة 
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اأن�صطة وتدريبات

اأوًل : الأن�صطة

1- تابع ما ين�صر فى  ال�صحف من اأخبار عن التجارة العاملية وال�صادرات والواردات وعلق عليها.

2- ن�صمع االآن عن اتفاقية منظمة التجارة العاملية )اجلات( تابع على  �صبكة االإنرتنت ما يخ�ص 

اتفاقية اجلات واأهميتها والتحديات التى  تواجه م�صر فى  �صوء هذه االتفاقية.

ثانيًا : التدريبات

1- مب تف�صر...؟

اأ( قلة التبادل التجارى  بني الدول العربية.

ب( وجود عجز فى  امليزان التجارى  امل�صري.

2- �صحح العبارات التالية:

ا( مازال القطن يلعب الدور الرئي�صى  فى  جتارة م�صر اخلارجية.

ب( حتتل املواد امل�صنعة ن�صبة كبرية فى  الت�صدير.

ج( اأ�صبح امليزان التجارى  فى  �صالح م�صر حاليًا.

3- ما املق�صود بكل من؟

ا( امليزان التجاري

ب( عجز امليزان التجاري

4- ماذا يحدث اإذا؟

ا( زادت �صادرات م�صر على  وارداتها.

ب( مت اإن�صاء �صوق عربية م�صرتكة.

5- اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�صبة:

ا( تعترب........ من ال�صادرات غري املنظورة فى  م�صر.

ب( ظهر....... كمناف�ص للقطن فى  مقدمة ال�صادرات امل�صرية.

جـ( ا�صتحوذت دول......... على  37% من جملة واردات م�صر.

د( معظم واردات م�صر متثل......،............

هـ( اإذا ت�صاوت ال�صادرات مع الواردات كان امليزان التجاري.....




